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1. ÚVOD 
 

Jádrem této bakalářské práce je analýza Rudého práva a Lidové demokracie v době 

procesu s Rudolfem Slánským. Na konkrétních příkladech jsem se pokusila porovnat, jakým 

způsobem a v jakém rozsahu oba deníky o probíhajícím soudním líčení informovaly. Text 

vychází z podrobné práce s prameny ve sledovaném období, tedy od 20. listopadu 1952 do 28. 

listopadu 1952. Oproti schváleným tezím analýzu otevírá shrnutí zjištěných poznatků k řízení 

médií v daném období, následuje obsáhlý popis jednotlivých vydání Rudého práva a Lidové 

demokracie den po dni. Kvůli lepší možnosti srovnání se věnuji oběma deníkům současně, 

nikoliv každému zvlášť, jak jsem původně stanovila v tezích. 

Úvodní kapitola popisuje novinářskou činnost Rudolfa Slánského, tedy období let 

1924 – 1945. Vycházela jsem především z archivních materiálů, konkrétně z údajů na 

přihláškách do Syndikátu novinářů, ze Slánského životopisů, jeho příspěvků pro moskevské 

vysílání  a také z údajů v tiráži jednotlivých deníků. Podařilo se mi shromáždit opravdu jen 

základní informace, z literatury bylo Slánského jméno po procesu vymazáno, současní 

historici se tímto obdobím v životě Rudolfa Slánského nezabývají, výjimkou je spíše 

publicistická práce Gottwaldovi muži Karla Kaplana a Pavla Kosatíka. Bohužel nebylo možné 

analyzovat konkrétní Slánského novinové články, Rudé právo ani Dělnický deník až na 

výjimky neuváděly autory. V Národním archivu jsou shromážděny kromě příspěvků do 

moskevského vysílání jen Slánského politické projevy a záznamy z jednání, kterých se jako 

generální tajemník zúčastnil.  

Obecné informace k období 1945 – 1951 jsem čerpala z Dějin KSČ Jacquese Rupnika, 

z prací Karla Kaplana nebo Jiřího Pernese. Konkrétní politické události okolo Rudolfa 

Slánského dokládám na ukázkách z dobového tisku a také na řadě archivních materiálů, 

například ze zasedání ÚV KSČ po zatčení Slánského v listopadu 1951.  

V kapitole věnované přípravě procesu s Rudolfem Slánským jsem vycházela ze 

svědectví dvou spoluobviněných Artura Londona a Eugena Löbla a také z výpovědi hlavního 

vyšetřovatele, která byla zveřejněna v časopisu Reportér z roku 1968. Mechanismus přípravy 

soudního protokolu popisuje Karel Kaplan v knize Zpráva o zavraždění generálního tajemníka 

a Nebezpečná bezpečnost a Vilém Hejl v práci Zpráva o organizovaném násilí.  

V části věnované systému řízení médií byla hlavním zdrojem kniha O cenzuře 

v Československu v letech 1945 – 1956 Karla Kaplana a Dušana Tomáška.  Čerpala jsem také 

z archivních materiálů. Ohledně činnosti médií v době procesu se mi podařilo najít jediný 
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přímý pokyn. Tisková komise v něm navrhuje, aby rozhlas o zahájení soudního přelíčení 

informoval dříve, než bylo původně v plánu.  

Literatura věnující se výhradně osobě Rudolfa Slánského u nás neexistuje. Historiků, 

kteří se zabývali obdobím přelomu 40. a 50. let 20. století a politickými procesy, je minimum, 

hlavním zdrojem se tak nutně stává práce Karla Kaplana. On sám je ale pamětníkem dané 

doby, a jeho práce nemají vždy nutný odstup. O samotném procesu s bývalým generálním 

tajemníkem asi nejlépe vypovídají přímo citace z deníků, které jsem podrobila analýze.  

Od schválených tezí se tato bakalářská práce liší svou strukturou. Kvůli lepší logické 

návaznosti jsem část věnovanou československé společnosti vložila do souvislosti s děním 

okolo Rudolfa Slánského, konkrétně pod kapitolu „Rudolf Slánský na vrcholu politické 

kariéry 1945 – 1951“. Systému řízení médií v 50. letech 20. století jsem věnovala 

samostatnou kapitolu,  uzavírá první část práce a současně otevírá obsáhlou analýzu Rudého 

práva a Lidové demokracie. Metodou práce byla historická analýza. 
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2. NOVINÁŘSKÁ ČINNOST RUDOLFA SLÁNSKÉHO 
 

 Rudolf Slánský se narodil v roce 1901 v Nezvěsticích na Plzeňsku. Studoval na 

gymnáziu v Plzni, poté v Praze na Vysoké škole obchodní, studium nedokončil, přednost dal 

politické dráze. „Zájem o politiku v něm probudil jeho starší bratr Josef, který se stýkal se 

západočeskými sociálnědemokratickými funkcionáři a půjčoval Rudolfovi marxistické 

knihy.“1 V roce 1920 začal překládat z ruské literatury do místního sociálně demokratického 

listu v Plzni2. O rok později se jako dvacetiletý stává jedním ze zakládajících členů 

komunistické strany. Za novináře z povolání se označuje od 15. listopadu 19243, kdy 

nastupuje na místo vedoucího zahraniční rubriky v redakci Rudého práva. Uvnitř KSČ 

zformoval radikální skupinu, která se postavila proti údajně příliš pasivnímu křídlu strany. 

Vedení nakonec skupinu rozehnalo4 a Rudolf Slánský odešel do Ostravy, kde pracoval jako 

redaktor Dělnického deníku.  Od 1. června 1925 nejdříve jako jeho pražský zpravodaj5, krátce 

nato se do Ostravy stěhuje a od 29. července 19256 působí v Dělnickém deníku už jako 

šéfredaktor.   

Moravský orgán komunistické strany – Dělnický deník - vycházel denně kromě 

pondělí, měl čtyři strany. Mezi pravidelné rubriky patřily Denní zprávy, Komunální hlídka 

nebo Sport a tělocvik. Nedělní vydání bylo rozšířené na šest až osm stran. Právě v Ostravě 

navázal Rudolf Slánský přátelství s Klementem Gottwaldem, stýkal se také s Václavem 

Kopeckým, který ho vystřídal ve funkci šéfredaktora Dělnického deníku7. V roce 1929 se 

Rudolf Slánský vrací do redakce Rudého práva, kde setrvá až do roku 1938.  

Československý tisk měl v letech mezi dvěma válkami (1918-1938) výrazně stranický 

charakter. „Tisk KSČ byl tiskem opoziční strany, která v zásadních programových otázkách 

podléhala Kominterně...všichni významnější představitelé KSČ prošli redakcemi svého 

stranického tisku...Vedení komunistické strany přímo direktivně určovalo autory úvodníků, 

                                    
1 KAPLAN, Karel; KOSATÍK, Pavel.Gottwaldovi muži. Praha – Litomyšl: Paseka, 2004. ISBN 80-7185-616-9, 
s. 79. 
2 NA, f. 07/18, 100/50, sv. 1, a.j. 1, Životopisy Rudolfa Slánského. 
3 Archiv Ministerstva vnitra, kart. 10391, in.j. S/3053/5, Přihláška do Syndikátu novinářů. 
4 KAPLAN, Karel; KOSATÍK, Pavel.Gottwaldovi muži. Praha – Litomyšl: Paseka, 2004. ISBN 80-7185-616-9, 
s. 80. 
5 Archiv Ministerstva vnitra, kart. 10391, in.j. S/3053/5, Přihláška do Syndikátu novinářů. 
6 poprvé uveden v tiráži jako vedoucí vydání: Dělnický deník, roč. VIII., č. 172 [29.7.1925], viz příloha. 
7 v tiráži je Václav Kopecký jako vedoucí vydání poprvé uveden 5.8.1926 (Dělnický deník, roč. IX., č. 179), 
Rudolf Slánský ale v přihlášce do Syndikátu novinářů uvádí, že ve funkci šéfredaktora Dělnické deníku setrval 
až do roku 1928 (Archiv Ministerstva vnitra, kart. 10391, in.j. S/3053/5). 
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témata článků a komentářů, rozhodovalo o změnách v redakci. Tyto úkoly byly do redakce 

přenášeny šéfredaktorem, který byl většinou členem nejvyššího grémia strany.“8  

V roce 1929 vstupuje Rudolf Slánský do vysoké stranické politiky. Na V. sjezdu KSČ 

spolu s Klementem Gottwaldem svrhl staré vedení strany a stal se členem ústředního výboru a 

stranickým tajemníkem v klíčovém Pražském kraji. „Gottwaldovo vítězství na V. sjezdu bylo 

výsledkem dlouhodobých čistek a také začátkem nebývalého odporu členské základy proti 

politice stranického aparátu. Za rok trvání krize vystoupily tři čtvrtiny znechucených členů ze 

strany, jejíž členská základna se tak zmenšila ze 100 000 na 25 000 osob.“9 

Vývoj ve straně se plně projevil i v Rudém právu. Sedm spisovatelů se postavilo proti 

politice Klementa Gottwalda. Jejich Manifest strana kvalifikovala jako protistranický a 

všechny ze svých řad vyloučila. „Odchod Ivana Olbrachta, Josefa Hory, Heleny Malířové, 

Jaroslava Seiferta a blízkých spolupracovníků Rudého práva – Vladislava Vančury, Marie 

Majerové a S. K. Neumanna – znamenal otřesení základny, na níž tento tisk spočíval. Za 

tohoto stavu bylo třeba redakci urychleně doplnit.“10  

 Třicátá léta jsou i obdobím perzekuce komunistického tisku. Konfiskace nejčastěji 

postihovaly právě Rudé právo.  V letech 1929 – 1937 navíc existoval zákaz prodeje 

komunistického tisku v trafikách a nádražních prodejnách, kolportéři i čtenáři listů KSČ byli 

pronásledováni, k tomu je nutno přičíst i problémy s cenzurou nebo soudní žaloby na 

odpovědné redaktory.11 

V roce 1934 KSČ řídil Rudolf Slánský  s Janem Švermou. Gottwald s Kopeckým se 

v té době skrývali v Moskvě, aby tak unikli zatčení doma za porušení paragrafu na ochranu 

republiky. Politika Slánského a Švermy byla vstřícnější, KSČ se začleňuje do národního 

života, například víc spolupracuje se sociálními demokraty, podpoří kandidaturu Edvarda 

Beneše na prezidenta.12 Slánský se Švermou byli poté neodkladně povoláni do Moskvy, kde 

byli podrobeni ostré kritice. Slánský v roce 1935 se dočasně stahuje z nejužšího vedení strany.   

Koncem roku 1938 odešel Rudolf Slánský do moskevského exilu. Pracoval 

v moskevském rozhlasu, kde stál v čele středoevropského sektoru a řídil české a slovenské 

                                    
8 HELEŠIC, František. Politické elity v Československu 1918-1948. Praha:Ústav pro soudobé dějiny, 1994. 
ISBN 80-85270-35-8, s.195-196. 
9 RUPNIK, Jacques. Dějiny Komunistické strany Československa.Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0957-4, 
s. 79. 
10 HELEŠIC, František. Politické elity v Československu 1918-1948. Praha:Ústav pro soudobé dějiny, 1994. 
ISBN 80-85270-35-8, s.200. 
11 HELEŠIC, František. Politické elity v Československu 1918-1948. Praha:Ústav pro soudobé dějiny, 1994. 
ISBN 80-85270-35-8, s.205. 
12 RUPNIK, Jacques. Dějiny Komunistické strany Československa.Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0957-
4, s. 126. 
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vysílání. Zpočátku bylo vysílání sovětského rozhlasu málo úspěšné a nedokázalo uspokojit 

ani pravověrné komunisty.13 Například Milena Jesenská vzpomíná: „Není statečnějších lidí – 

u mikrofonů a 3000 km daleko – než jsou úředníci Kominterny. Několikrát týdně v různých 

evropských řečech vlévají optimismus a odvahu do žil lidu v evropských státech, který 

v posledních letech v různých koutech všelicos prodělal...Rudé právo zaniklo – vyvíjí se tedy 

hlasitá propagační činnost ze zahraničí. Přiznávám, že jsem naplněna lítostí, když slyším ve 

svém pokoji hovořit Moskvu česky – lítostí nad tím, že muž, který je 3 000 km daleko, hovoří 

větami tak papírovými, slovy tak neskutečnými, frázemi tak bombastickými, nemají zřejmě o 

skutečné pravdě v Česko-Slovensku ani tušení...Nemluví k nám živý český člověk, ale 

kominternský úředník. Nedotýkají se ho naše starosti, ale moskevské starosti Kominterny.“14 

V následujících letech se ale charakter vysílání zcela změnil, moskevské vedení KSČ vysílání 

využívalo ke své propagaci15.  

V dopise Klementu Gottwaldovi a Václavu Kopeckému Slánský píše: „Zápasíme se 

stejným nedostatkem informací z domova jako Vy. Prahu jsme v létě téměř vůbec nemohli 

chytit a byli jsme odkázáni na to, co přinášel Londýn – který v poslední době také nemá téměř 

žádných informací – a poslouchali jsme Vás a přebírali vše, co jste Vy přinášeli...Máme 

každý den dva tři originální české články...Vysílání máme teď hodně zvětšeno, česky téměř 

dvě hodiny, slovensky hodinu a půl. Máme dvě společné – české a slovenské – vysílání. Jsou 

to převážně informační vysílání, v nichž je svodka, zprávy z ciziny a čas od času články 

obsahující společné výzvy k Čechům a Slovákům...Třikrát týdně máme vysílání pro Ameriku, 

také společné pro Čechy a Slováky.“16 

V létě 1941 zahájilo české vysílání z Moskvy program nazvaný „Za národní 

osvobození“ a slovenský program „Za slovenskú svobodu“. Jednalo se o sedm pořadů od 6.45 

ráno do 1 hodiny v noci. Vysílání organizovalo moskevské vedení KSČ, vedl je nejprve 

Klement Gottwald, pak Gustav Bareš (české), J. Bránik a Š. Rais (slovenské) a L. Grünwald 

(německé).17 V redakci pracovala od roku 1940 jako hlasatelka i manželka Rudolfa 

Slánského, Josefa: „Později jsme mohli vysílat desetkrát denně. První vysílání o půl šesté 

ráno, poslední ve dvě třicet v noci ... Ruda byl střídavě vedoucím středoevropského oddělení 

                                    
13 PERNES, Jiří. Takoví nám vládli.Praha: Nakladatelství BRÁNA, 2003. ISBN 80-7243-162-5, s. 96. 
14 JESENSKÁ, M. Dobrá rada nad zlato. Přítomnost, 1939, roč. XVI, č. 19, s. 151 [8.3.1939].  
15 PERNES, Jiří. Takoví nám vládli.Praha: Nakladatelství BRÁNA, 2003. ISBN 80-7243-162-5, s. 97. 
16 NA, f. 07/18, 100/50, sv. 16, a.j. 161, Moskevský vysílač. 
17 Kolektiv autorů. Dějiny českých médií v datech. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0632-
1, s. 51. 
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nebo zas jen české redakce... Při vysílání bylo pravidlem střídat ženský a mužský 

hlas...Některá vysílání jsme měli společná se Slováky.“18 

Slánského příspěvky pro moskevský rozhlas se snaží především povzbudit, dodat 

optimismus, naději, že válka brzy skončí. 31.12.1941 například předpovídá19: „Blíží se konec 

utrpení českého národa. Ozbrojená moc nacistického nepřítele je podlomena. Rok 1942 bude i 

rokem české svobody, rokem znovuobnovení Československa“20. Sleduje situaci 

v protektorátu. 23.1.1942 informuje: „Heydrich si vybral za ministry několik nejhnusnějších a 

nejpodlejších stvůr z řad českých zrádců, kteří mu dělali pacholky, když popravoval nejlepší 

syny českého národa.“21 Velký prostor vysílání věnuje postupu ruské armády, pomoci ze 

sovětské strany, statečnému boji doma, sabotážím, ale třeba i nedostatku uhlí nebo zabavování 

lyží v protektorátu. 28.5.1942 Slánský vítá atentát na Heydricha: „Krvavému katovi 

Heydrichovi se dostalo prvé zasloužené odplaty. Trestající ruce neohrožených českých 

mstitelů žehná celý český národ, všechny utlačované národy Evropy. Neboť Heydrich je 

znám jako krvavý vrah Evropy.“22 O pár dní později, 2.6.1942, soucítí s lidickými oběťmi: 

„Drazí přátelé! Mluvím k Vám ve chvíli, kdy český národ prochází jednou z nejtěžších 

zkoušek. Celými potoky opět teče česká krev, prolévaná běsnící hitlerovskou bestií....V 

bezmezném vzteku mstí se tito vrahové žen a dětí, poněvadž se znovu přesvědčili, že proti 

nim stojí jako žulová skála nepokořený a nepoddajný český národ....Nevinná dětská krev, 

prolévaná hitlerovskými zhovadilci, volá dnes přátelé k Vám, bratři Slováci, abyste se 

pozvedli k aktivnímu boji proti společnému nepříteli.“23 Moskevský rozhlas také pravidelně 

připomíná důležité historické události, 18.10.1942: „Vzpomínka na 28. říjen 1918 vyzývá 

český národ, aby dnes, kdy stojí v boji proti daleko sveřepějšímu tyranovi, zasadil mu rány 

s desetinásobnou ba stonásobnou silou. Češi byli před Rakouskem, byli i po něm. Češi byli 

před Hitlerem, budou i po něm.“24 Jeden z vůbec posledních příspěvků, 31.3.1944, vyzývá do 

zbraně: „Češi! Udeřila hodina činů! Nelze již ani chvíli otálet. Třeba se chopit zbraní a 

napadnout německé okupanty z českého týlu, rozvinout partyzánské hnutí, rozrušit německou 

válečnou výrobu a zásobování, ničit komunikace ustupujících německých 

vojsk...Osvoboditelská ruská vojska stojí v Karpatech. Odbila hodina rozhodného boje. Do 

                                    
18 SLÁNSKÁ, Josefa. Zpráva o mém muži. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1990. ISBN 80-205-0165-7, s. 94. 
19 V této práci se nevěnuji úplnému rozboru rozhlasových textů z Moskvy. 
20 NA, f. 07/18, 100/50, sv. 1, a.j. 4, Projevy a komentáře v čs. vysílání ze Sovětského svazu. 
21 Tamtéž. 
22 Tamtéž. 
23 Tamtéž. 
24 Tamtéž. 



 13 

zbraně. Češi! Ukažte se hodni svých slavných husitských předků.“25 Ve Slánského 

příspěvcích je už patrný budoucí poválečný styl odcizený od barvitostí jazyka, bez emocí, 

odosobněný, zřejmě už pod vlivem sovětské žurnalistiky. České vysílání z Moskvy bylo 

ukončeno 15. května 1945.26 

V Moskvě psal Slánský také do exilových periodik, hlavně do Československých listů. 

První číslo vyšlo 10. srpna 1943. V úvodním článku redakce vymezila své cíle: „Časopis chce 

sloužit našemu zahraničnímu i domácímu odboji, myšlence přátelství a spojenectví se 

Sovětským svazem i utužování aktivní slovanské vzájemnosti.“27 Československé listy se 

v podtitulku označily za „časopis československých občanů v SSSR“. „Mnohé články byly 

vysílány z Moskvy i rozhlasem, list byl doručován do Londýna a nejdůležitější stati byly 

telegrafovány do USA a Kanady. V roce 1943 vyšlo 10 čísel, v roce 1944 pak 22 čísel a 

v roce 1945 ještě 5 čísel.“28 Redakční radu oficiálně tvořili: V. Bernard, S. Borkaňuková, 

Marek Čulen, Václav Kopecký, Zdeněk Nejedlý, Eva Strimplová, J. Škvařil, Jan Šverma, B. 

Vrbenský, sekretářem redakce byl Vlasta Borek.29 Většina čísel měla 12 stran. Poslední číslo 

vyšlo 1. května 1945.  

Od června 1944 působil Slánský ve funkci zástupce KSČ při hlavním štábu 

partyzánského hnutí v ukrajinském Kyjevě30.  Odtud začal organizovat partizánské výsadky 

do Československa. „Měsíc po vypuknutí Slovenského národního povstání odletěl s Janem 

Švermou a Markem Čulenem do Banské Bystrice, kde se stal členem hlavního povstaleckého 

orgánu. Po porážce povstání se zúčastnil ústupu do hor, při kterém tragicky zahynul jeho 

přítel a spolubojovník Jan Šverma. V soudním procesu z roku 1952 byla Slánskému jeho smrt 

připsána k tíži.“31 

Po roce 1945 Rudolf Slánský nepůsobí v redakci žádného deníku. Do novin nebo 

rozhlasu přispívá pouze z pozice generálního tajemníka ÚV KSČ. 

 
 
 
 
 

                                    
25 Tamtéž. 
26 Kolektiv autorů. Dějiny českých médií v datech. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0632-
1, s. 51. 
27 Československé listy, 1943,  roč. I, č. 1 [10.8.1943]. 
28 Sešity novináře, 1975, r. IX, č.3-4. 
29 Československé listy, rámeček v tiráži na konci každého čísla, viz příloha. 
30 KAPLAN, Karel; KOSATÍK, Pavel.Gottwaldovi muži. Praha – Litomyšl: Paseka, 2004. ISBN 80-7185-616-
9, s. 82. 
31 Tamtéž. 
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3. RUDOLF SLÁNSKÝ NA VRCHOLU POLITICKÉ KARIÉRY  

1945 – 1951 
 

3.1 OBDOBÍ 1945 – 1948 

 

 Do osvobozené republiky se Rudolf Slánský vrátil v květnu 1945 jako generální 

tajemník KSČ. Komunistická strana se po válce těšila velkému ohlasu, dokázala v lidech 

utvrdit dojem, že to byli právě komunisté, kdo s největším úsilím bojoval proti Němcům a 

nacismu. Vystupovala také jako jediný opravdový přítel Sovětského svazu a právě spojenectví 

se SSSR pokládali obyčejní lidé za záruku bezpečnosti a nezávislosti republiky32. „V červenci 

1945 měla už téměř 500 000 členů a koncem roku 826 527. V březnu 1946 toto číslo 

překročilo milion. Před převzetím moci dosáhla v listopadu 1947 KSČ počtu 1 281 138 členů, 

téměř tolik, kolik měly všechny nekomunistické strany dohromady – přibližně desetina 

obyvatel země.“33 Rudolf Slánský se na tomto vzrůstu významně podílel.  

Na poválečnou politickou scénu se směli vrátit jen sociální demokraté, národní 

socialisté, lidovci, slovenští demokraté a komunisté. Košický vládní program zakazoval 

pravicově orientované strany první republiky. Dekrety z 24. října 1945 byly znárodněny doly 

a klíčový průmysl, potravinářský průmysl a banky a soukromé pojišťovny. Celkem bylo 

těmito akty znárodněno přes 3000 podniků34, jejichž výrobní kapacita představovala téměř 

dvě třetiny tehdejšího průmyslového potenciálu. 

 Konference zástupců tisku při České národní radě vyhlásila už v květnu 1945 zásadu, 

že noviny a časopisy jsou majetkem národa a nemohou se stát předmětem podnikání: 

„...noviny napříště nesmí být nástrojem sobeckých, kořistnických a často protistátních cílů, 

nýbrž že noviny jsou výlučným majetkem národa. Odtud vznikla také snaha znemožnit další 

vydávání periodických tiskovin jednotlivci.“35 Tuto zásadu pak podpořila i vláda, která 

rozhodla, že noviny mohou napříště vydávat jen uznané politické strany a celonárodní 

organizace36.  

V prvních a současně posledních poválečných svobodných volbách 26. května 1946 

KSČ přesvědčivě zvítězila, získala 38 procent hlasů. Komunisté postupně ovládli ministerstvo 

                                    
32 PERNES, Jiří. Takoví nám vládli.Praha: Nakladatelství BRÁNA, 2003. ISBN 80-7243-162-5, s. 125. 
33 RUPNIK, Jacques. Dějiny Komunistické strany Československa.Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0957-
4, s. 204. 
34 Kolektiv autorů. Dějiny zemí koruny české II.. Praha: Paseka, 1997. ISBN 80-7185-097-7, s. 252. 
35 ZIERIS, Karel. Nové základy českého periodického tisku. Praha: Orbis, 1947, s. 16. 
36 Tamtéž. 
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vnitra, všechny vedoucí útvary Bezpečnosti, především zpravodajství a státní bezpečnost. Do 

podzimu 1947 byli do všech významnějších funkcí od okresních velitelů výš dosazováni 

členové strany37.  

 

3.2 OBDOBÍ 1948 – 1951 

 

Po nastolení komunistické moci v únoru 1948 se pozice Rudolfa Slánského ještě 

upevnila. „Slánský z pozice generálního tajemníka nastoloval čím dál silnější kontrolu nad 

klíčovými segmenty státního aparátu a společenského života vůbec. Sám měl, skrze funkci 

místopředsedy a z autority strany, rozhodující vliv na práci vlády a přes oddané kádry na 

vrcholu stranického aparátu kontroloval všechny segmenty politického systému a 

společenského života, zvláště klíčové rezorty státní moci – ministerstvo národní bezpečnosti, 

jehož člověk číslo jedna, ministr Ladislav Kopřiva, byl jeden z jeho nejdůležitějších a 

nejloajálnějších spolupracovníků, a ministerstvo obrany, kde na místě náměstka ministra byl 

generál Bedřich Reicin, rovněž člověk blízký Rudolfu Slánskému. Slánský se svou skupinou 

prakticky převzal velitelskou pozici – úkoly ze stranického ústředí se prováděly ve vládě a 

všech ostatních státních orgánech.“38 Privilegované postavení Slánského posiloval i jeho 

vztah k prezidentovi Gottwaldovi. Jejich přátelství se vyznačovalo oboustrannou důvěrou.  

Od dubna 1948 přijal parlament řadu znárodňovacích zákonů, které se týkaly podniků 

s víc než 50 zaměstnanci a firem působících v oblasti velkoobchodu, stavebnictví, 

zahraničního obchodu, polygrafie, cestovního ruchu a pohostinství39. Na konci roku 1948 již 

pracovalo víc než 95 procent zaměstnanců průmyslu ve státním sektoru40. Následovala 

masová likvidace soukromého řemesla, maloobchodu a živností. Ekonomika měla být řízena 

podle jednoho ústředního plánu. Dosud převládající lehký průmysl, začal nahrazovat průmysl 

těžký – hutě, strojírenské podniky a především zbrojovky. Zahraniční obchod byl 

přeorientován na Sovětský svaz a jeho satelity.  V roce 1949 byl přijat zákon o jednotných 

zemědělských družstvech41, na jehož základě byla zahájena kolektivizace zemědělství.  

Na všech úrovních politického, hospodářského i kulturního života proběhly čistky, 

prováděné jak státními orgány, tak speciálně zřízenými akčními výbory Národní fronty. 

                                    
37 KAPLAN, Karel; KOSATÍK, Pavel.Gottwaldovi muži. Praha – Litomyšl: Paseka, 2004. ISBN 80-7185-616-9, 
s. 87. 
38 FOITZIK, Jan; PERNES, Jiří. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „případ Slánský“. Brno: 
Nakladatelství Pirius pro Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. ISBN 80-7285-053-9, s.88. 
39 Podrobněji viz příloha. 
40 Kolektiv autorů. Dějiny zemí koruny české II.. Praha: Paseka, 1997. ISBN 80-7185-097-7, s. 271. 
41 Zákon č. 69/1949 Sb. z 23. února 1949. 
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Bezprostředně po únoru 1948 bylo z práce propuštěno víc než čtvrt milionu osob42. Ještě 

v roce 1948 byl vydán zákon č. 231/1948 Sb. „na ochranu lidově demokratické republiky“. 

Na základě zákona, přijatého 12. června 195043, byly zřízeny tábory nucené práce. 

Jedním z masových projevů nesouhlasu s komunistickým režimem byla emigrace. 

„Státní bezpečnost uváděla ve druhé polovině roku 1948, že za hranice odešlo přibližně 

10 000 občanů. V lednu 1953 již hovořila o 43 037 osobách a k 1. lednu 1954 se tento údaj 

zvýšil na 44 198 lidí.“44 

 

3.3 POLITICKÉ PROCESY  

 

Nejvyšší stupeň perzekuce představovaly politické procesy. Již na konci roku 1948 

byli před soud postaveni představitelé českého odboje v čele s generálem Heliodorem Píkou. 

V květnu 1950 byl zahájen proces s Miladou Horákovou. Od března 1950 do července 1954 

probíhaly procesy s českými a slovenskými církevními hodnostáři. Důležitou roli sehráli 

sovětští poradci, přicházeli už v říjnu 1949 a jejich počty nejvíc rostly po zatčení Rudolfa 

Slánského v roce 1951.  

Rudolf Slánský stál u zrodu politických procesů. „Vedle členství v předsednictvu ÚV 

KSČ, politickém sekretariátě a sekretariátě ÚV patřil Slánský mezi pět vybraných 

nejmocnějších, kteří rozhodovali o zatčení a věznění významných osob. Jeho postavení v této 

´pětce´ bylo výjimečné – jako předsedovi bezpečnostní komise ÚV KSČ totiž Slánskému do 

značné míry podléhal bezpečnostní aparát. Komise projednávala všechny trestní věci politické 

povahy, u nichž prokuratura navrhovala trest smrti. Rozhodnutí komise bylo pro soudy 

závazné“45 

Sovětští poradci své poslání v ČSR doslova chápali tak, že musí vyrobit velký 

politický proces46. Prvními zatčenými při hledání třídního nepřítele uvnitř KSČ se stali 

komunisté, kteří bojovali ve španělské občanské válce, příslušníci jugoslávských 

partyzánských oddílů, ti, kteří strávili válku na Západě a židé. Už od třicátých let docházelo 

k podobným procesům v Sovětském svazu a od konce čtyřicátých let i v ostatních zemích 

takzvaného socialistického tábora. V Albánii byl 10. června 1949 popraven generální 

tajemník ústředního výboru komunistické strany a ministr vnitra Koči Dzodze. V Maďarsku 
                                    
42 Kolektiv autorů. Dějiny zemí koruny české II. Praha: Paseka, 1997. ISBN 80-7185-097-7, s. 268. 
43 PERNES, Jiří. Takoví nám vládli.Praha: Nakladatelství BRÁNA, 2003. ISBN 80-7243-162-5, s. 138. 
44 Tamtéž. 
45 KAPLAN, Karel; KOSATÍK, Pavel.Gottwaldovi muži. Praha – Litomyšl: Paseka, 2004. ISBN 80-7185-616-9, 
s. 94. 
46 KAPLAN, Karel. Nebezpečná bezpečnost. Brno: Doplněk, 1999. ISBN 80-7239-024-4, s. 28. 
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proběhl v říjnu 1949 proces s členem politbyra Maďarské komunistické strany a ministrem 

zahraničních věcí László Rajkem. V Bulharsku se stal v prosinci 1949 obětí 

vykonstruovaného procesu tajemník ústředního výboru komunistické strany a místopředseda 

vlády Trajčo Kostov.  

„Podle oficiální statistiky o počtu rehabilitovaných obětí podle zákona z roku 1990 

bylo v letech 1948-1954 v politických procesech odsouzeno 95 600 osob. Z toho Státní soud 

za své existence od října 1948 do konce roku 1952 vydal 27 tisíc rozsudků, z toho 232 trestů 

smrti, z nichž 178 bylo vykonáno. Ani číslo z roku 1990 ale nebylo úplné, neobsahovalo 

odsouzení okresními soudy za méně významné činy politické povahy a ani rozsudky 

vojenských soudů. Celkový údaj vysoce překračoval 100 tisíc obětí. V následující době do 

konce padesátých let odsoudily soudy za činy politické povahy 69 540 osob.“47 

 

3.4 ZATČENÍ RUDOLFA SLÁNSKÉHO 

 

 V únoru 1951 ústřední výbor KSČ oznámil odhalení rozsáhlé nepřátelské skupiny 

komunistů, která se chtěla chopit moci ve straně a odstranit Gottwalda se Slánským. Za hlavu 

spiklenecké skupiny byli v té době označováni Marie Švermová48 a Otto Šling49, oba 

Slánskému podřízení pracovníci. I mezi zbývajícími obviněnými převažovali funkcionáři 

stranického aparátu, které Slánský jako generální tajemník kdysi doporučil nebo přímo 

dosadil do jejich funkcí. Od dubna 1951 začalo přibývat výpovědí zatčených o tom, že jejich 

činy ve skutečnosti řídil Rudolf Slánský. Během jara už generální tajemník strany 

v chystaném procesu figuruje jako hlava spiknutí.  

31. července 1951 proběhly oslavy padesátých narozenin Rudolfa Slánského.  Rudé 

právo na titulní stránce informuje o tom, že generální tajemník obdržel od prezidenta 

Klementa Gottwalda nejvyšší vyznamenání – Řád socialismu50. Rudé právo také otisklo 

obsáhlou biografii Slánského od Václava Kopeckého, ve které zaznívají četné pochvaly: 

„Máme-li říct, kdo kromě soudruha Gottwalda má nejvíc zásluh na bolševizaci naší strany, 

pak je to nepochybně soudruh Slánský. Jeho zásluhy o stranu od r. 1929 jsou zajisté 

neocenitelné. Ve vedení strany mu vždy byly svěřovány nejodpovědnější úkoly.“51 Ústřední 

                                    
47 KAPLAN, Karel. Proměny české společnosti 1948-1960. Část první. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 
2007. ISBN 978-80-7285-079-2, s. 77. 
48 Marie Švermová byla ve straně velice populární, k čemuž přispívalo i to, že byla vdova po národním hrdinovi 
Janu Švermovi, byla tajemnicí ÚV a členkou předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ. 
49 Otto Šling byl krajským tajemníkem KSČ v Brně. 
50 Rudé právo, roč. 32, číslo 178 [31.7.1951], viz příloha. 
51 Tamtéž. 
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výbor KSČ také rozhodl o vydání vybraných statí a projevů Rudolfa Slánského ve dvou 

svazcích52. Ještě následující dva dny Rudé právo uveřejňuje blahopřejné dopisy a telegramy53. 

6. září 1951 jednal ústřední výbor KSČ  o odvolání Slánského z funkce generálního 

tajemníka strany54. Rozhodl zrušit funkci generálního tajemníka a Slánského dosadil do 

funkce místopředsedy vlády.  Slib do rukou prezidenta Slánský složil 8. září 195155.  

Během léta a podzimu 1951 shromáždili vyšetřovatelé dostatečné množství výpovědí 

„na Slánského“. Záminkou k zatčení se stal dopis z ciziny adresovaný „Velkému metaři“ 56. 

„Podle dostupných dokladů pocházel z dílny československé exilové zpravodajské služby, 

která chtěla Slánského buď kompromitovat, anebo mu umožnit odchod do zahraničí. Sovětští 

poradci své podezření poslali do Moskvy, a odtamtud přišel obratem Stalinův pokyn 

Gottwaldovi – zatknout Slánského, protože hrozí, že uteče do ciziny.“57 

K zatčení Rudolfa Slánského došlo 23. listopadu 1951, shodou okolností v den 

Gottwaldových 55. narozenin. Maskované hlídky čekaly na Slánského před jeho vilou, když 

se vracel z večírku u Zápotockých58. Hned následují den 24. listopadu 1951 se v 10 hodin 

konala na Hradě mimořádná schůze politického sekretariátu ÚV KSČ, na které byla podána 

zpráva o zatčení. Antonín Zápatocký mimo jiné navrhl: „Politicky je to strašlivě nepříjemné, 

ale nelze to tajit, protože je nebezpečí, že by bylo známo ze zahraničního rozhlasu. Je třeba 

otevřeně říci, že k takovému zákroku došlo. Odpoledne to sdělit předsednictvu, v úterý vládě 

a potom publikovat, protože utajit se to nedá.“59 V 16 hodin pak na Hradě proběhla 

mimořádná schůze předsednictva ÚV KSČ, opět o zatčení Slánského. Klement Gottwald 

vysvětlil zásah následovně: „Bylo nutno sáhnout k tomu proto, že ze zprávy s. Kopřivy 

vyplývá, že náš původní předpoklad, z kterého jsme vycházeli, když jsme v září navrhovali 

ÚV odvolání S. z funkce generálního sekretáře a jeho převedení na jinou důležitou funkci ve 

vládě, že se průběhem vyšetřování všech těch zatčených ukázal mylným a že na základě 

faktů, od té doby zjištěných, je nutno mít téměř za prokázané, že u S. nešlo při všech těch 

věcech o neschopnost, slepotu, neznalost lidí atd., nýbrž že šlo u něj o zlý, nepřátelský 

                                    
52 Tamtéž. 
53 Rudé právo, roč. 32, číslo 179 a 180 [1.8. a 2.8. 1951]. 
54 NA, f. 1261/0/3, sv. 28, a.j. 279, Zápis ze schůze předsednictva ÚV KSČ. 
55 Rudé právo, roč. 32, číslo 213 [9. 9. 1951], viz příloha. 
56 TUČKOVÁ, Anna. Slánský a spol. – jejich „velký“ případ aneb zlé věci nepřicházejí najednou. Reportér, 
1968, roč. III, č. 22, s. 9 [29.5.1968]: Byl to dopis jistého Kauderse, agenta CIC, uprchlého z ČSR, adresovaný 
Daniele Kaňkovské. Kauders ji v něm žádá, aby ho doručila „Velkému metaři“ a varovala ho, že se chystá jeho 
zatčení. Současně mu byl nabízen útěk a politická kariéra v zahraničí. Na potvrzení tohoto dopisu vysílala 
Svobodná Evropa výzvu „Zlé věci nepřicházejí najednou, vzkazuje Podpora.“  
57 KAPLAN, Karel; KOSATÍK, Pavel.Gottwaldovi muži. Praha – Litomyšl: Paseka, 2004. ISBN 80-7185-616-9, 
s. 102. 
58 Tamtéž, s. 103. 
59 NA, f. 1261/0/22, sv. 11, a. j. 70, Záznam z mimořádné schůze politického sekretariátu ÚV KSČ. 
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úmysl.“60 Tajemník ÚV KSČ Gustav Bareš mimo jiné dostal za úkol stáhnutí „závadných“ 

publikací61. V instrukcích pak Bareš píše: „Podle našeho názoru je možno ponechat v prodeji 

jen publikace, kde je pouze uvedeno jméno Slánského, a to po jeho vyškrtnutí ze všech 

výtisků. Ostatní závadné publikace je třeba stáhnout a zničit. Totéž platí pro Gottwaldovy a 

veřejné knihovny.“62  

Ve středu 28. listopadu 1951 otisklo Rudé právo zprávu ČTK: „Na návrh předsedy 

vlády a podle § 74 ústavy, zprostil prezident republiky Rudolfa Slánského členství ve vládě a 

funkce náměstka předsedy vlády. Současně Rudolf Slánský rezignoval na členství 

v Národním shromáždění. Poněvadž při vyšetřování protistátních spikleneckých skupin vyšly 

v poslední době najevo dříve neznámé skutečnosti, usvědčující Rudolfa Slánského z aktivní 

protistátní nepřátelské činnosti, byla na jmenovaného uvalena vyšetřovací vazba.“63 

 

 

                                    
60 NA, f. 1261/0/3, sv. 29, a.j. 287, Záznam z mimořádné schůze ÚV KSČ, viz příloha. 
61 Tamtéž. 
62 NA, f. 19/7, a. j. 410, Seznam publikací určených ke zničení, viz příloha.  
63 Rudé právo, roč.32, číslo 280, s. 1 [28. 11. 1951], viz příloha. 
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4. PŘÍPRAVA PROCESU S RUDOLFEM SLÁNSKÝM 1951 – 1952 
 

 Zpráva o zatčení  Rudolfa Slánského vyvolala okamžitou reakci. Od konce listopadu 

do 19. prosince 1951 obdrželo komunistické ústředí 235564 souhlasných rezolucí. Lidé volali 

po nejvyšších trestech, žádali prověrku pro Slánského spolupracovníky, odchod všech židů 

z veřejného života.  7. prosince 1951 otisklo Rudé právo zprávu o zasedání výboru 

Komunistické strany Československa, na které Klement Gottwald informoval o „zradě“ 

Rudolfa Slánského. Ústřední výbor se jednomyslně usnesl zbavit Rudolfa Slánského všech 

stranických funkcí a vyloučit ho z Komunistické strany Československa65.  

 Výslechy Rudolfa Slánského začaly v ruzyňské věznici 27. listopadu a trvaly celý rok. 

Nejmenovaný hlavní vyšetřovatel praxi popsal v časopisu Reportér následovně: „Vyšetřované 

je nutno fyzicky a nervově vyčerpat – proto ono nepřetržité stání a chození i noční buzení – a 

přesvědčit je o tom, že je strana opustila, hodila přes palubu. Cílem bylo vyvolat u 

vyšetřovaného ´zlom´. Když se podařilo tohoto zlomu dosáhnout, apaticky podepsal všechno. 

U některých se užívalo metody výslechu ´na stranu´- vyšetřovaný byl přesvědčován, že může 

před stranou odčinit své chyby jedinou službou: že se přizná.“66 Jeden z obžalovaných 

v procesu, náměstek ministra zahraničního obchodu Eugen Löbl, vzpomíná: „Vypočúvanie – 

striedali sa traja referenti – sa skladalo z nekonečného prúdu urážok, ponížení a vyhrážaní. 

Niekedy som musel stáť celé dni obrátený tvárou k múru. Nevýslovne ma znervozňovalo aj 

sústavné opakovanie rovnakých otázok. Deň čo deň šestnásť hodín chodiť – i pri 

najpomalejšom tempe to bolo nejakých dvadsať-tridsať kilometrov – a to s opuchnutými 

nohami.“67 Podle dalšího obviněného v procesu, náměstka ministra zahraničních věcí Artura 

Londona, komunisté ve svých metodách dokonce překonali praxi v nacistických 

koncentračních táborech:„...urážky, hrozby, rány, hlad a žízeň jsou dětskou hrou proti tomuto 

organizovanému nedostatku spánku, pekelným mukám, která zbaví člověka jakékoliv 

myšlenky a dělá z něho pouhé zvíře, ovládané pudem sebezáchovy.“68  

31. ledna 1952 se Rudolf Slánský neúspěšně pokusil o sebevraždu. Morální zlom 

v plném rozsahu prožíval v červnu a červenci 1952. 27. srpna 1952 schválil politický 

                                    
64 KAPLAN, Karel. Zpráva o zavraždění generální tajemníka. Praha: Mladá fronta, 1992. ISBN 80-204-029-1, s. 
162. 
65 Rudé právo, roč. 32, č. 289 [28. 11. 1951]. 
66 TUČKOVÁ, Anna. Slánský a spol. – jejich „velký“ případ aneb zlé věci nepřicházejí najednou. Reportér, 
1968, roč. III, č. 22, s. 9 [29.5.1968]. 
67LÖBL, Eugen. Svedectvo o procese. Bratislava: Vydavateĺstvo politickej literatúry, 1968. 75-047-68, s. 35. 
68 LONDON, Artur. Doznání. Praha:Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0213-7, s. 122. 
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sekretariát ÚV KSČ návrh ministra národní bezpečnosti Bacílka jmenovat hlavním 

prokurátorem dr. Josefa Urválka69.  

Proces se řídil soudním protokolem, který sestavovali vyšetřovatelé společně se 

sovětskými poradci. Obžalovaní se museli otázky i odpovědi naučit nazpaměť. Možným 

komplikacím měl zabránit záznam scénáře na magnetofonový pásek. „V případě, že by 

obžalovaný selhal, vypnul by se mikrofon a zapojil magnetofonový pásek se správnou 

odpovědí.“70 Obdobně probíhala i příprava svědků. Před soudem jich vystoupilo třicet pět. 

Experti ve svých znaleckých posudcích potvrdili záměrnou hospodářskou sabotáž, vyčíslili 

škody na miliardy korun. „Soudcové, prokurátoři i obhájci po řadu dnů studovali protokoly, 

svědecké výpovědi a dokumentační materiál. Bylo jim řečeno, že smějí klást jen ty otázky, 

které jsou v protokolech, s obviněnými se do styku nedostali. V jejich bytech bylo 

odposlouchávací zařízení.“71 

 V říjnu se příprava procesu dostala do poslední fáze. Slánský čekal nejvyšší trest, 

situaci přijímal jako svou poslední službu straně72.  

Státní prokurátor Josef Urválek žaloval Rudolfa Slánského, Bedřicha Gemindera, 

Ludvíka Frejku, Josefa Franka, Vladimíra Clementise, Bedřicha Reicina, Karla Švába, Artura 

Londona, Evžena Löbla, Vavra Hajdů, Rudolfa Margolia, Otto Fischla, Otto Šlinga a André 

Simona z trestných činů velezrady, vyzvědačství, sabotáže a vojenské zrady. Skupinu vinil 

z toho, že chtěla Československo vytrhnout ze sovětského tábora a vrátit ke kapitalismu. Za 

tím účelem vytvořila druhé centrum moci, připravovala spiknutí, rozestavovala své lidi do 

vedoucích funkcí, sabotovala zahraniční politiku a chystala odstranění Klementa Gottwalda a 

jeho vedení73. Zvláště vynikala antisemitská stránka politické koncepce – ze čtrnácti 

obžalovaných bylo jedenáct židovského původu74, jedna pasáž žaloby se zabývala podporou 

sionistických organizací a na jiných místech podporou Izraele.  

 

                                    
69 STRÖBINGER, Rudolf. Vražda generálního tajemníka. Brno: Petrov, 1991. ISBN 80-85247-26-7, s. 91: „Od 
roku 1945 byl Urválek spolehlivým členem strany. V prvních poválečných letech získal první ostruhy v Českých 
Budějovicích. Svůj „křest ohněm“ prodělal při velkém politickém procesu s dr. Miladou Horákovou. Žádal pro 
ni trest smrti – ostatně na pokyn Slánského.“  
70 KAPLAN, Karel. Zpráva o zavraždění generální tajemníka. Praha: Mladá fronta, 1992. ISBN 80-204-029-1, s. 
224. 
71 TUČKOVÁ, Anna. Slánský a spol. – jejich „velký“ případ aneb zlé věci nepřicházejí najednou. Reportér, 
1968, roč. III, č. 22, s.10 29.5.1968]. 
72 KAPLAN, Karel; KOSATÍK, Pavel.Gottwaldovi muži. Praha – Litomyšl: Paseka, 2004. ISBN 80-7185-616-9, 
s. 118. 
73 Lidová demokracie, 1952, roč. VIII, č. 274 [20.11.1952], Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 310 [20.11.1952]. 
74 KAPLAN, Karel. Zpráva o zavraždění generální tajemníka. Praha: Mladá fronta, 1992. ISBN 80-204-029-1, s. 
245. 
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5. SYSTÉM ŘÍZENÍ MÉDIÍ 
 

Spolu s převzetím moci v únoru 1948 získali komunisté absolutní kontrolu také nad 

sdělovacími prostředky. Většina titulů nekomunistických stran byla zastavena, s výjimkou 

ústředních deníků75. Jejich náklad ale významně ovlivňovalo komunistické vedení, které 

rozhodovalo o přídělu papíru.  Omezování počtu výtisků bylo i prostředkem, jak získat pro 

Rudé právo (ústřední orgán Komunistické strany Československa) výsadní postavení. 

Redukce postihla i tisk některých společenských organizací. Počet deníků poklesl z 37 v roce 

1947 na 11 v roce 1953, zastaveno bylo celkem 570 titulů76.  

Rozhodující slovo při řízení veškerého tisku získal tiskový odbor Ústředního výboru 

KSČ a tiskoví referenti v krajském komunistickém aparátě. Komunistické instituce 

rozhodovaly o vzniku a zániku novin, časopisů, o jejich nákladu, obsahovém zaměření i 

obsazení vedoucích funkcí v redakcích. V listopadu 1950 zavedlo ústředí KSČ funkci 

dohlížecích redaktorů. Rudolf Slánský a Gustav Bareš zavedení institutu oznámili krajským 

tajemníkům KSČ dopisem ze 24. listopadu 1950, v jeho závěru vyzývali: „Jednejte rychle a 

rozhodně, aby škůdcovská činnost nepřítele v tisku a rozhlase byla zneškodněna.“77 

Nový tiskový zákon č. 184/1950 Sb. podmiňoval zaměstnání novináře jeho členstvím 

ve svazu, uzákonil také zákaz jakéhokoliv soukromého podnikání v tisku. Řízení sdělovacích 

prostředků bylo od roku 1948 v kompetenci ministerstva informací, které vedl Václav 

Kopecký. V roce 1953 byl úřad reorganizován a sdělovací prostředky začleněny pod 

ministerstvo kultury. 22. dubna 1953 přijala vláda usnesení o zřízení Hlavní správy tiskového 

dohledu, nejdříve působil přímo při vládě, od roku 1954 při ministerstvu vnitra.  

Kromě tisku zasáhla předběžná cenzura také rozhlas, film, televizi, výstavy nebo 

knihovny. „Takzvané palcové titulky byly vymýceny, aby tím spíše vynikly u různých sjezdů, 

usnesení, Prvních májů, Říjnových revolucí, Únorů aj., kdy byly naopak vyžadovány. 

Novinkou se stala různá hesla o budování apod., tištěná nad hlavičkami listů. Byly 

preferovány události v Moskvě a SSSR vůbec před domácími.“78 

Podrobné prověrce byl v roce 1953 podroben fotoarchiv České tiskové kanceláře. Z 

vybraných snímků, které připomínaly důležitá výročí, zmizely nežádoucí osoby. „Symbolem 

                                    
75 Lidová demokracie (deník Čs. strany lidové), Svobodné slovo (deník Čs. strany národně socialistické). 
76 KAPLAN, Karel, TOMÁŠEK, Dušan. O cenzuře v Československu v letech 1945-1956. Sešity ÚSD, svazek 
22, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 1994, s. 18. 
77 SÚA, fond 100/1, sv. 196, a.j. 1229 IN: KAPLAN, Karel, TOMÁŠEK, Dušan. O cenzuře v Československu 
v letech 1945-1956. Sešity ÚSD, svazek 22, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 1994, s.14. 
78 KAPLAN, Karel, TOMÁŠEK, Dušan.O cenzuře v Československu v letech 1945-1956. Sešity ÚSD, svazek 
22, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 1994, s.26. 
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této cenzurní kamufláže se stal snímek partyzánského štábu z počátku listopadu 1944 

v Nízkých Tatrách. Z původních osmi postav zůstalo šest – jako první zmizel ze snímku 

velitel paradesantní brigády Vladimír Přikryl a poměrně brzo po něm politický komisař štábu 

Rudolf Slánský79. Z fotografie slučovacího sjezdu KSČ se sociální demokracií v červnu 1948 

zase zbyla po Slánském za předsednickým stolem jen láhev minerálky.“80 

Jedině správné texty šířil režim prostřednictvím ČTK. V zahraničním zpravodajství se 

ČTK podřizovala především sovětské agentuře TASS. Šíření nepovolených a úřady 

nekontrolovaných informací bylo považováno za trestný čin.  V roce 1953 zanikl volný prodej 

zahraničního tisku, došlo k likvidaci poboček tiskových kanceláří a kulturních středisek 

západních institucí či organizací. Od druhé poloviny roku 1951 komunistický režim buduje 

ucelený systém radioobrany. Rušení soustředil na Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky.  

 

5.1 ROLE MÉDIÍ V PROCESU S RUDOLFEM SLÁNSKÝM 

 

 Podrobný plán tiskové kampaně k procesu s Rudolfem Slánským vypracoval tiskový 

odbor ÚV KSČ. Hlavní líčení začalo ve čtvrtek 20. listopadu 1952 a trvalo týden. Původně 

měla být první zpráva o procesu uveřejněna večer v zahajovací den procesu. „Po uvážení a 

zkoumání situace dohodla se tisková komise navrhnout, aby rozhlas přinesl první zprávu ve 

čtvrtek ráno...zpráva by měla být velmi stručná, jenom oznámení události, zmínku, že tisk 

zveřejnil už dokument a v poledních zprávách přinese rozhlas další zprávy.“81 Tiskový odbor 

se obával, aby lidé nebyli dříve informováni západním rozhlasem82.   

Tisk se od prvního dne soudnímu přelíčení rozsáhle věnoval. Uveřejňoval 

několikastránkové výpovědi obžalovaných. Ještě před tím, než byli soudem uznáni vinnými, 

otiskovaly deníky „volání lidu“ po nejpřísnějších trestech. Nižší komunistické složky dostaly 

od svého ústředí příkaz, aby organizovaly odborové a stranické schůze, na kterých lidé 

podepisovali petice. Proces byl vysílán také rozhlasem. „Jednání bylo zaznamenáváno na 

zvukový pásek a vysíláno s asi 15minutovým zpožděním. U posluchačů vznikl dojem 

autenticity, ale zároveň byla jistota, že při případném ´vybočení´ bude možno přenos 

přerušit.“83 

                                    
79 Viz příloha. 
80 KAPLAN, Karel, TOMÁŠEK, Dušan. O cenzuře v Československu v letech 1945-1956. Sešity ÚSD, svazek 
22, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 1994, s.33.  
81 NA, f. 19/7, sv. 45, a. j. 129/36.  
82 Tamtéž. 
83 STRÖBINGER, Rudolf. Vražda generálního tajemníka. Brno: Petrov, 1991. ISBN 80-85247-26-7, s.91. 
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Právě tisk a rozhlas měly zásadní úlohu při tvorbě veřejného mínění. Pod jejich vlivem 

byly na pracovištích podepisovány rezoluce požadující trest smrti. Od 20. listopadu do 5. 

prosince 1952 jich vedení strany a státní soudy obdržely 8 25084. „Publikum při přelíčení bylo 

pečlivě vyselektováno a skládalo se hlavně z funkcionářů z ministerstva bezpečnosti 

v civilních úborech. Byli vybráni delegáti z továren, aby sehráli role pracujících 

zarmoucených zradou svých uctívaných vůdců.“85 Publikum v soudní síni se rychle střídalo. 

Oficiálně režim tvrdil, že justice tak hodlá umožnit účast co největšímu počtu diváků, podle 

interního dokumentu Pillerovy komise ale byla příčina jiná: „podezření z inscenovanosti se 

tím zmenšilo, protože dílčí účast minimalizovala možnost utvořit si celkový obraz.“86  

O procesu vyšla obsáhlá publikace. Politický sekretariát ÚV KSČ rozhodl o vydání 75. 

000 výtisků 87. „V době, kdy normální publikace  byly zpravidla vytištěny až po 

mnohaměsíční lhůtě, dostal se rukopis „Procesu“ do tiskárny 5. ledna 1953 a dva dny poté šla 

kniha o 550 stranách už do tisku.“88 

 

5.2 RUDÉ PRÁVO A LIDOVÁ DEMOKRACIE PŘED PROCESEM 

 

Rudé právo mělo v roce 1951 průměrný náklad 750 tisíc výtisků ve všední den, 

nedělní vydání zhruba o 20 000 vyšší89. Na schůzi redakční rady Rudého práva ze dne 18. 

prosince 1950 bylo přijato usnesení, aby se ve službě vedoucího redaktora střídali po týdnu 

členové redakční rady. K 19. 3. 1951 jimi byli Kárný, Fries, Švestka, Sršeň, Hon, Bárta, Šulc, 

Meissner, Mezuliáníková, Koucký a Slavík90.  

Lidová demokracie měla v roce 1950 ve všední den náklad 70 tisíc výtisků, v neděli 

150 00091. Šéfredaktorem byl Rostislav Petera, zástupcem šéfredaktora František Touška, 

odpovědným redaktorem listu Karel Horalík92.  

 

                                    
84 KAPLAN, Karel; KOSATÍK, Pavel.Gottwaldovi muži. Praha – Litomyšl: Paseka, 2004. ISBN 80-7185-616-9, 
s.119. 
85 FOITZIK, Jan; PERNES, Jiří. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „případ Slánský“. Brno: 
Nakladatelství Pirius pro Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. ISBN 80-7285-053-9, s.52. 
86 HEJL, Vilém. Zpráva o organizovaném násilí. Praha: Univerzum Praha, 1990, ISBN 80-85207-01-X, s. 224. 
87 NA, f. 19/7, a. j. 410.  
88 KRATOCHVÍL, Antonín. Žaluji I. Praha: Česká expedice ve spolupráci s nakladatelstvím Dolmen, 1991, 
ISBN  80-900123-0-2, s.11. 
89 NA, f. 19/7, a.j. 455. 
90 NA, f. 19/7, a. j. 440. 
91 NA, f. 19/7, a. j. 525. 
92 Tamtéž. 
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6. PROCES NA STRÁNKÁCH LIDOVÉ DEMOKRACIE A RUDÉHO 
PRÁVA 20.11.1952 – 28.11.1952 

 
 

 Lidová demokracie i Rudé právo každý den otiskují oficiální přepis dění u soudu – 

doslovné znění žaloby, výpovědí obviněných a svědků, znaleckých posudků i rozsudku. Listy 

tak po dobu procesu mají i víc než dvojnásobný rozsah než obvyklé čtyři strany. Lidová 

demokracie i Rudé právo čerpají informace především z České tiskové kanceláře (dále už jen 

ČTK). Čtenáři obou deníků tak dostávají doslovně stejný popis událostí. Lidová demokracie a 

Rudé právo se ale zásadně liší v prostoru, který věnují komentářům, rezolucím, ohlasům ze 

zahraničí a v razanci jazykových prostředků, které používají. Velmi patrný je tento rozdíl 

například v titulcích, kterými oba deníky uvozují ohlas lidí na proces. Rudé právo od samého 

počátku soudního přelíčení hovoří o „bandě vlastizrádců“93,  „bandě špionů“94, o 

„zaprodancích“95, obžalované nazývá „pomocníky imperialistických vrahů“96. Stejné 

formulace pravidelně zaznívají i v úvodnících, používají je i lidé ve svých ohlasech. Fejetony 

Rudého práva pak popisují Rudolfa Slánského jako „arcilotra“97, „lidojeda“98, „zaprodance 

dolaru“99, Bedřicha Reicina jako „zrůdu“100.  V titulcích používá Rudé  právo zvolání: 

„Zaslouží si trest smrti“ 101 nebo „Smrt imperialistickým agentům“102. Lidová demokracie 

oproti tomu zachovává výraznější odstup. V titulcích používá oficiální označení „vedení 

protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským“103, hovoří o „nepřátelích 

míru“104. Uvnitř textu i Lidová demokracie sahá k označení „zrádce nebo špion“, spíše ale 

slova volí jako synonyma k oficiálnímu označení skupiny, ne prvoplánově jako Rudé právo.  

 Rudé právo  s výjimkou prvního dne procesu věnuje případu vždy celou titulní stranu.  

Její největší část zaujímají rezoluce a dopisy, které zasílají lidé z celého Československa.  Pro 
                                    
93 Hněv a opovržení našeho lidu dopadá na bandu vlastizrádců. Rudé právo, 1952, roč.33, č. 311, s. 1 
[21.11.1952]. 
94 Celou zemí zní hlas nenávisti a opovržení k bandě špionů a zrádců. Rudé právo, 1952, roč.33, č. 312, s. 1 
[22.11.1952]. 
95 Tamtéž. 
96 Lid naší vlasti žádá tvrdý trest pomocníkům imperialistických vrahů. Rudé právo, 1952, roč.33, č. 314, s. 1 
[24.11.1952]. 
97Autor neuveden. S Klementem Gottwaldem půjdeme od vítězství k vítězství. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 313, 
s. 1 [23.11.1952].  
98 Autor neuveden. Jidáš. Rudé právo, 1952,  roč. 33, č. 312, s. 5 [22.11.1952]. 
99 Tamtéž. 
100 OBORSKÝ, St. Zrůda. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 317, s. 7 [27.11.1952]. 
101 Zaslouží si trest smrti. Rudé právo, 1952, roč.33, č. 315, s. 1 [25.11.1952]. 
102 Za zradu vlasti a lidu, za smrt soudruhů Švermy a Fučíka – smrt imperialistickým agentům! Rudé právo, 
1952, roč.33, č. 316, s. 1 [26.11.1952]. 
103 „ld“. Jasná odpověď pracujících. Lidová demokracie, 1952, roč. VIII, č. 275, s. 2 [21.11.1952]. 
104 „ld“. Trest nepřátelům míru. Lidová demokracie, 1952, roč. VIII, č. 281, s. 1 [27.11.1952]. 
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reakce na dění u soudu vysílá Rudé právo své zpravodaje přímo do některých podniků.  

Probíhajícímu hlavnímu líčení se vždy věnuje úvodník, v perexu pravidelně upozorňuje na 

záznam z procesu uvnitř listu. Na dalších stranách uveřejňuje fejetony, které velmi expresivně 

popisují dění u soudu, mezi jejich autory nechybí významné osobnosti, například Ivan 

Olbracht nebo Ivan Skála. Rudé právo také pravidelně cituje ze zahraničních novin, které se 

pražskému procesu věnují. Až na výjimky jde o ústřední listy komunistických stran zemí 

sovětského bloku.  

Tematicky Rudé právo vyzdvihuje především dvě základní údajná provinění Rudolfa 

Slánského – jeho vinu na smrti Jana Švermy a pokus o vraždu prezidenta Klementa 

Gottwalda. Ten je naopak prezentován jako zachránce státu před spikleneckou skupinou a 

jako jediný důvěryhodný vůdce ve straně. Potvrzují to především slova v úvodnících: 

„Obžalovací spis do podrobností ukazuje, že tyto stvůry se neštítily žádných prostředků....tato 

banda se připravovala zavraždit soudruha Gottwalda ... dokud soudruh Gottwald stojí v čele 

našeho lidu, plány spiklenců vyjdou naprázdno...Slánský přivodil smrt národního hrdiny Jana 

Švermy, agent gestapa Reicin vydal na smrt národního hrdinu Julia Fučíka a ostatní padlé 

redaktory Rudého práva.“105 Ve fejetonu Jidáš autor Rudolfa Slánského popisuje následovně: 

„Nelze vylíčit slovy, kolik nízkosti, otrlosti a chladnokrevné surovosti je v tomto zločinci, 

když vypráví o tom, jak zavinil smrt národního hrdiny Jana Švermy.“106 A pokračuje 

zásluhami Klementa Gottwalda: „Pevná gottwaldovská ruka to byla, která mu zabránila 

provést jeho hanebné konečné plány ... S jakým hněvem, odporem a opovržením vyslechl náš 

lid přiznání zrádce Slánského, že měl v úmyslu zavraždit našeho presidenta soudruha 

Klementa Gottwalda. Vrcholem bestiality je tento pokus!“107 V podobném duchu hovoří i 

úvodník z 23. listopadu 1952: „Všechen náš lid vděčí za rozdrcení této zločinecké bandy 

právě soudruhu Klementu Gottwaldovi ... Tento strach ze soudruha Gottwalda jim nedal spát. 

A proto si vymyslili nejzvrhlejší zločin, zavraždit soudruha Gottwalda.“108 Stejná hesla 

pronikají i do jednotlivých ohlasů: „Poslouchala jsem v rozhlase výslech zločince Slánského. 

Nemohla jsem té noci ani usnout. Stále jsem se musela k některým bodům výslechu vracet. 

Ve své prosté duši staré tovární dělnice jsem si nedovedla srovnat, jak je možno tak hluboko 

klesnout, klamat a prodávat svůj národ, neštítit se těžkých zločinů, jako mělo být odstranění 

                                    
105 Autor neuveden. Před soudem lidu. Rudé právo, 1952, roč.33, č. 311, s. 1 [21.11.1952].  
106 Autor neuveden. Jidáš. Rudé právo, 1952,  roč. 33, č. 312, s. 5 [22.11.1952]. 
107 Tamtéž. 
108 Autor neuveden. S Klementem Gottwaldem půjdeme od vítězství k vítězství. Rudé právo, 1952, roč. 33, 
č.313, s. 1 [23.11.1952]. 
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našeho milovaného presidenta soudruha Klementa Gottwalda.“109 Rudé právo také akcentuje 

miliardové hospodářské škody, kterých se obvinění měli dopustit: „Zatím co lískovečtí valcíři 

se rvali se starým zařízením továrny o každou korunu, tato smečka vyvrhelů házela miliardy 

korun našich pracujících do chřtánu našich nejúkladnějších nepřátel.“110 Činností skupiny 

Rudé právo vysvětluje snižování životní úrovně obyvatel: „Vždyť není úseku naší 

hospodářské výstavby, kam by nevztáhla své sabotérské dráby kontrarevoluční banda, kde by 

nezanechala své stopy ... Spiklenci se neštítili značná množství obilí, masa a konserv 

zašantročit do kapitalistických zemí.“111 

Lidová demokracie se oproti Rudému právu zpočátku omezuje jen na oficiální přetisk 

hlavního líčení. Pozvolna přidává reakce lidí, ale ve výrazně menším rozsahu než Rudé právo. 

Citace z rezolucí a ohlasů jednotlivců navíc tiskne v jednom bloku, pod jedním titulkem. 

Rudé právo naproti tomu každou rezoluci či dopis uvozuje vlastním mezititulkem, jejich 

účinek tím výrazně sílí. Samotný obsah rezolucí se u obou deníků výrazně neliší, ve všech 

zaznívá stejné rozhořčení, stejné požadavky. Rozdíl je patrný jen u samotných titulků. Rudé 

právo i v tomto případě používá velmi expresivní výrazy. Například 21. listopadu 1952 

rezoluce uvozuje titulkem „Hněv a opovržení našeho lidu dopadá na bandu vlastizrádců“112, 

Lidová demokracie ve stejný den píše „Jasná odpověď pracujících“113, o den později podle 

Rudého práva „Celou zemí zní hlas nenávisti k bandě špionů a zrádců“114 oproti „Hlas 

spravedlivého rozhořčení pracujících“115 v Lidové demokracii. Požadavky na nejpřísnější 

potrestání obžalovaných Rudé právo uvozuje titulkem:„Nechť nejvyšší trest jako železná pěst 

dopadne na hlavu zločinců“116, Lidová demokracie oproti tomu:„Za zradu trest.“117 Samotný 

proces Lidová demokracie pojímá jako jednu z řady zpráv, Rudé právo jako událost zásadního 

významu.  

Především v Rudém právu je patrná silná polarita, rozdělení světa na „my“ a „oni“. Na 

jedné straně stojí komunistická strana, kolem ní semknutý pracující lid a Sovětský svaz, na 

druhé straně pak kapitalistické země, američtí imperialisté, sionisté. Rudé právo i Lidová 

                                    
109 BAMBULOVÁ, A. Dík soudruhu Gottwalde! Rudé právo, 1952, roč. 33, č.314, s. 1 [24.11.1952]. 
110 PILAŘ, Jan. Vlna hněvu. Rudé právo, roč. 33, č. 315, s. 1 [25.11.1952].  
111 Autor neuveden. Urychlíme růst a rozkvět našeho hospodářství. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 317, s. 1 
[27.11.1952]. 
112 Rudé právo, 1952, roč.33, č. 311, s. 1 [21.11.1952]. 
113 „ld“. Jasná odpověď pracujících. Lidová demokracie, 1952, roč. VIII, č. 275, s. 2 [21.11.1952]. 
114 Rudé právo, 1952, roč.33, č. 312, s. 1 [22.11.1952]. 
115 „ld“. Hlas spravedlivého rozhořčení pracujících. Lidová demokracie, 1952, roč. VIII, č. 277, s. 2 
[23.11.1952]. 
116 Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 317, s. 1 [27.11.1952]. 
117 „ld“. Za zradu trest. Lidová demokracie, 1952, roč. VIII, č. 278, s. 8 [24.11.1952]. 
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demokracie často používají kolektivní označení náš lid, naše strana, naši pracující. Opakují se 

i některé fráze „Československo nebude druhou Jugoslávií“ nebo „Nenarostly u nás žádnému 

z agentů a zrádců stromy do nebe“. 

 V obou denících zcela chybí jakékoliv fotografie, které by s procesem souvisely. Rudé 

právo až 30. 11. 1952 otiskuje kreslený vtip na téma Slánský (viz příloha).  

 

 

6.1 PROCES NA STRÁNKÁCH LIDOVÉ DEMOKRACIE A RUDÉHO PRÁVA DEN 

PO DNI 

 

6. 1. 1 ČTVRTEK 20. listopadu 1952 

 

První den procesu překvapivě nepronikl na titulní stránku ani jednoho ze sledovaných 

deníků. Lidová demokracie věnuje úvodník velkému úklidu v Praze, primátor hlavního města 

Václav Vacek v něm chválí obětavost a iniciativu občanů.  Hlavní zpráva informuje o 

poselství, které československému lidu zaslala sovětská strana. Jako zdroj uvádí Lidová 

demokracie ČTK, na stejném místě, ve stejném znění tato informace dominuje i titulní stránce 

Rudého práva. Lidová demokracie na titulní stránce ještě píše o zájmu lidí o kursy ruštiny, o 

plnění pětiletky nebo dává prostor  své pravidelné rubrice „Kdy jsem se stal přítelem 

Sovětského svazu“118. Úvodník Rudého práva se věnuje přípravám na Vídeňský kongres 

míru. Na titulní stránce ještě deník rozebírá probíhající podzimní sklizeň nebo ve fotografiích 

představuje nové členy Akademie věd. Pravý sloupec patří zprávám ze Sovětského svazu.  

Druhá strana Lidové demokracie přináší informace ze zahraničí a také Jiráskův román 

na pokračování Skály. Rudé právo na stejném místě přidává další zprávy z domova.  

Teprve na třetích stranách oba deníky publikují oficiální přepis žaloby proti vedení 

protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským, které dal tisku k dispozici 

státní prokurátor Josef Urválek119. Obsáhlý text neuvozuje žádná zpráva, ani jeden z deníků 

nepřináší ani jiné s procesem související informace. Jen žaloba zaujímá v Lidové demokracii 

plných pět stran, v Rudém právu, vzhledem k většímu formátu, čtyři strany. 

Na své předposlední deváté straně přináší Lidová demokracie informace z kultury, na 

závěrečné desáté sport a inzeráty. Rudé právo se na svých posledních dvou stranách věnuje 

                                    
118 Lidová demokracie, 1952, roč. VIII, č. 274, s. 1 [20.11.1952]. 
119 Lidová demokracie, 1952, roč. VIII, č. 274, s. 3 [20.11.1952], Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 310 [20.11.1952]. 
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zahraničním událostem a informacím ze sportu. Tuto strukturu oba deníky zachovávají i 

v dalších dnech procesu.  

 

6. 1. 2 PÁTEK 21. listopadu 1952 

 

 Ani druhý den procesu neproniklo hlavní líčení se skupinou kolem Rudolfa Slánského 

na titulní stranu Lidové demokracie. Úvodník se zabývá bezpečností práce, následuje 

rozhovor s členem Akademie věd SSSR V. V. Vinogradovem, deník na titulu ještě přináší 

zprávu o tom, jak se školy zapojily do „Měsíce čs.-sovětského přátelství“, a pokračuje 

v seriálu „Kdy jsem se stala přítelkyní Sovětského svazu“120.  

 Rudé právo naproti tomu poprvé věnuje procesu celou titulní stránku, což se nezmění 

až do vynesení rozsudku.  Případ rozebírá v úvodníku, přináší agenturní shrnutí posledního 

dění u soudu a především cituje z rezolucí a dopisů, které posílají soudu i redakci lidé.  

  21. listopadu 1952 dominuje velký nadpis „Proces s vedením protistátního 

spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským“121. V perexu Rudé právo upoutává na 

výpověď obžalovaného Rudolfa Slánského uvnitř listu. Úvodník si všímá reakcí občanů na 

proces a nebezpečí, které skupina pro zemi znamenala: „Hněv a pobouření našeho lidu jako 

lavina dopadá na hlavy padlých zločinců...jako zaprodanci amerických imperialistů 

připravovali našemu lidu nejhorší úděl: otroctví pod karabáčem magnátů Wall Streetu...Naši 

kvetoucí zemi chtěli tito zločinci odtrhnout od velkého Sovětského svazu...proměnit ji 

v kolonii drancovanou kapitálem.“122 Obžalované nejmenovaný autor přirovnává ke 

„zrádcům“, jako byli Rajk, Kostov, Dzodze nebo Gomulka. Vyzdvihuje úlohu prezidenta 

Gottwalda, který zemi před spiklenci uchránil. Přesto, že ještě nebyl vynesen verdikt a nebyly 

předloženy důkazy, Rudé právo ve svém úvodníků píše o tom, že „Slánský přivodil smrt 

národního hrdiny Jana Švermy, že agent gestapa Reicin vydal na smrt národního hrdinu Julia 

Fučíka a ostatní padlé redaktory Rudého práva“123. Proces podle autora teprve ukáže, před 

jakým nebezpečím strana i stát stály.  

Na předním místě titulní strany Rudé právo přináší agenturní shrnutí prvního dne 

hlavního líčení.  Úvod lze označit za čistě informativní a neutrální. Připomíná, kdo a z čeho je 

obviněný, představuje členy soudního senátu. Všímá si publika: „Soudní síň byla již dlouho 

před zahájením hlavního líčení do posledního místa zaplněna zástupci pracujících. Průběh 

                                    
120 Lidová demokracie, 1952, roč. VIII, č. 275, s. 1 [21.11.1952]. 
121 Rudé právo, 1952, roč.33, č. 311, s. 1 [21.11.1952]. 
122 Autor neuveden. Před soudem lidu. Rudé právo, 1952, roč.33, č. 311, s. 1 [21.11.1952]. 
123 Tamtéž. 
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procesu sledují novináři domácí i četní novináři zahraniční.“124 Při popisu vznesených 

obvinění už ale ČTK spíš hodnotí, než informuje: „Napjatým tichem soudní síně zní otřesný 

výčet nejtěžších zločinů, které spáchala a ke kterým se ještě chystala tato odporná banda 

imperialistických zaprodanců, stvůr bez národa, morálky a svědomí...Vydali do rukou 

gestapáků řadu redaktorů Rudého práva. Mají na svědomí smrt Julia Fučíka...Zavinili smrt 

národního hrdiny Jana Švermy. A tito vrazi neváhali přistoupit ani k tomu nejpodlejšímu, 

nejničemnějšímu zločinu: k spřádání úkladů o zdraví a život presidenta republiky Klementa 

Gottwalda.“125 V závěru shrnutí pak zdůrazňuje, že obviněné soudí „všechen československý 

lid“: „A spolu s nimi soudí náš lid i jejich pány, americké imperialisty. Od nich brali žold. Od 

našeho lidu dostanou odplatu.“ 126 

Ohlasy na soudní přelíčení Rudé právo uvozuje titulkem „Hněv a opovržení našeho 

lidu dopadá na bandu vlastizrádců“127.  Následují reakce lidí z různých míst a podniků, 

všichni žádají nejpřísnější trest a zavazují se k předčasnému splnění plánů. Zpravodaj Rudého 

práva informuje o náladě mezi třineckými hutníky. Zaznamenává jejich poradu, ke které se 

sešli po přečtení žaloby v Rudém právu: „Zatím co my jsme přemýšleli, jak urychlit výstavbu 

našich hutí a zvýšit výrobu železa a oceli, zatím co jsme uzavírali a plnili své závazky, banda 

Slánského osnovala pikle, jak naše úsilí zmařit.“128 Titulní strana Rudého práva už v první 

den procesu prakticky vynáší verdikt. Nepochybuje o vině, vznešená obvinění prezentuje jako 

fakta.  

 Lidová demokracie je zdrženlivější. Až na své druhé straně v krátkém sloupku vlevo 

nahoře s názvem „Jasná odpověď pracujících“129 informuje o tom, že soudu docházejí dopisy 

a rezoluce ze závodů, ve kterých „pracující žádají přísné a spravedlivé potrestání škůdců“130. 

Současně se zavazují, jako svoji odpověď na činnost Slánského skupiny, splnit své letošní 

plány ještě před koncem roku. Na následujících čtyřech stranách Lidová demokracie pod 

titulkem „Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem 

Slánským“131 uveřejňuje plné znění výpovědi Rudolfa Slánského před soudem.  V úvodu 

nabízí shrnutí prvního dne hlavního líčení, stejně jako Rudé právo cituje z ČTK.  

                                    
124 ČTK. Průběh prvního dne hlavního přelíčení. Rudé právo, 1952, roč.33, č. 311, s. 1 [21.11.1952]. 
125 Tamtéž. 
126 Tamtéž. 
127 Rudé právo, 1952, roč.33, č. 311, s.1 [21.11.1952]. 
128 Autor neuveden. Třinečtí hutníci vyjadřují věrnost soudruhu Gottwaldovi. Rudé právo, 1952, roč.33, č. 311, 
s.1 [21.11.1952]. 
129 „ld“. Jasná odpověď pracujících. Lidová demokracie, 1952, roč. VIII, č. 275, s. 2 [21.11.1952]. 
130 Tamtéž. 
131 Lidová demokracie, 1952, roč. VIII, č. 275, s. 3 [21.11.1952]. 
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  Rudé právo přináší výslech Rudolfa Slánského na stranách dva, tři a čtyři. Na rozdíl 

od Lidové demokracie člení text mezititulky132: „Starý nepřítel strany – oportunista a 

trockista“, „Škůdcovská činnost v době Slovenského národního povstání“, „Těžká vina na 

smrti národního hrdiny Jana Švermy“, „Vytváření protistátního spikleneckého centra“, 

„Spojení s imperialistickými mocnostmi“, „Spolupráce spiklenců s titovskou agenturou“, 

„Zločinecká činnost sionistických organizací“, „Nepřátelská činnost spiklenců uvnitř 

komunistické strany“, „Škůdcovská činnost na hospodářském úseku“, „Nepřátelské působení 

proti budování socialistického zemědělství“, „Zásahy v zahraniční službě“, „Záškodnické 

působení na úseku budování armády a bezpečnosti“, „Cíl spiknutí – likvidovat lidově 

demokratické zřízení a znovu nastolit kapitalismus“. Mezititulky Rudé právo usnadňuje 

čtenářům orientaci v textu, současně ale také dává návod, jak interpretovat Slánského 

výpověď. 

 

6. 1. 3 SOBOTA 22. listopadu 1952 

 

 Teprve třetí den hlavního líčení se proces dostává na první stránku Lidové demokracie. 

Informuje o tom, že lidé proces velmi pozorně sledují: „Na stůl předsednictva státního soudu 

přibyla také druhý den sta a sta resolucí, dopisů a telegramů, ve kterých pracující lid bez 

rozdílu stranické příslušnosti, náboženství i povolání žádá nejpřísnější potrestání 

velezrádců.“133 Následují citace z jednotlivých rezolucí a dopisů. Procesu tedy patří sice 

hlavní, ale zároveň také jediná zpráva na titulní straně. V úvodníku Lidová demokracie dává 

slovo ministru výkupu Josefu Krosnárovi, který rekapituluje úspěchy hospodářství  v tomto 

roce. Nechybí pravidelné rubriky „Kdy jsem stal přítelem Sovětského svazu“ a „Lidé,věci a 

události“134.  

 Rudé právo věnuje titulní stranu procesu opět celou. V úvodníku soudní přelíčení 

charakterizuje jako velké vítězství nad plány kapitalistických států: „Odhalení tohoto centra a 

celé zločinné ´páté kolony´ nepřítele, její postupné neúprosné zneškodňování, započavší už 

v roce 1950, a nyní proces s vedením spiknutí – to všechno znamená drtivou porážku 

amerického imperialismu....A proto nejenom jejich agent Slánský, z jehož tváře byla nakonec 

přece stržena lživá maska, za níž se tak dlouho ukrýval, nejenom Geminder, Frejka a všechny 

ty ostatní trockisticko-titovské, sionistické a buržoasně nacionalistické stvůry jsou dnes 

                                    
132 Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 311 [21.11.1952]. 
133 ČTK. Zvýšené úsilí v práci odpovědí zrádcům. Pracující žádají spravedlivé a nejpřísnější potrestání 
spiklenců. Lidová demokracie, 1952, roč. VIII, č. 276, s. 1 [22.11.1952]. 
134 Lidová demokracie, 1952, roč. VIII, č. 276, s. 1 [22.11.1952]. 
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žalováni a souzeni jménem všech československých pracujících. Spolu s nimi náš lid před 

celým světem obžalovává a odsuzuje i všechny ty, kteří řídili jejich podlé činy....Jací jsou 

imperialisté, takoví jsou i jejich agenti, zrůda vedle zrůdy, vrah vedle vraha, zločinec vedle 

zločince.“135 V perexu Rudé právo upoutává na výslech obviněných uvnitř listu. Na titulní 

stránce také shrnuje dění z druhého dne hlavního přelíčení136. Soud začal výslechem bývalého 

vedoucího mezinárodního oddělení sekretariátu ÚV KSČ Bedřicha Gemindera, poté 

pokračoval výpovědí bývalého ministra zahraničních věcí Vladimíra Clementise. Zdroj uvádí 

Rudé právo pod značkou „RP“, text je ale totožný s tím, který Lidová demokracie přináší na 

straně tři, ta ovšem cituje ČTK.  Zbytek titulní strany Rudého práva vyplňují další reakce 

pracujících na proces pod souhrnným titulkem „Celou zemí zní hlas nenávisti a opovržení 

k bandě špionů a zrádců“137. Státnímu soudu lidé odesílají další stovky telegramů a rezolucí. 

Žádají v nich nejtvrdší tresty, děkují prezidentu Gottwaldovi za to, že skupinu odhalil a 

zavazují se k usilovné práci, aby pomohli napravit škody, které skupina napáchala. Další 

reakce občanů pak Rudé právo uvozuje titulky138: „Věříme straně!“, „Ještě více zvýšíme svou 

ostražitost“, „Zbaveni zaprodanců půjdeme rychleji vpřed“, „Napneme síly a odstraníme 

napáchané škody“.  

Na své druhé straně Lidová demokracie vůbec poprvé přináší reakce zahraničního 

tisku na pražský proces139. Všechny moskevské, rumunské, maďarské i polské listy údajně 

přinášejí zprávu o zahájení procesu, citovaly také část obžaloby. Konkrétní názvy 

zahraničních deníků chybí. Informace Lidová demokracie přebírá z ČTK. Zpráva nijak druhé 

straně nedominuje, je jen součástí zahraničního zpravodajství. Na třetí straně Lidová 

demokracie přináší už zmiňovaný souhrn ČTK z druhého dne procesu. Pokračuje kompletní 

přetisk výpovědí svědků i obviněných na stranách čtyři, pět, šest a sedm. 

Rudé právo oficiální přepis výslechů uveřejňuje na stranách dva, tři, čtyři a části páté 

strany. Tam přináší vůbec poprvé fejeton, který se procesu věnuje. Má výrazný titulek 

„Jidáš“140. Nejmenovaný autor v něm velmi emotivně popisuje atmosféru u soudu během 

výslechu Rudolfa Slánského: „Mezi dvěma strážnými vchází do sálu první obžalovaný 

protistátního spikleneckého centra. Ten, který dávno ztratil lidskou podobu, jehož jméno 

spravedlivým hněvem naplňuje miliony českých a slovenských lidí...Pod ryšavými vlasy 

těkají v masce vrásek zbabělé, záludné oči, které ve zlomku vteřiny zahlížejí do sálu...na 
                                    
135 Autor neuveden. Drtivá porážka imperialistů. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 312, s. 1 [22.11.1952]. 
136 „RP“. Průběh druhého dne hlavního přelíčení.Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 312, s. 1 [22.11.1952]. 
137 Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 312, s. 1 [22.11.1952]. 
138 Tamtéž. 
139 ČTK. Ohlas v zahraničním tisku.Lidová demokracie, 1952, roč. VIII, č. 276, s. 2 [22.11.1952]. 
140 Autor neuveden. Jidáš. Rudé právo, 1952,  roč. 33, č. 312, s. 5 [22.11.1952]. 
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chvíli se zdá, že je zkroušen. Nová maska, kterou si jen na okamžik přikryl svou jidášskou 

tvář. Jako přišlápnutý had, který se již nemůže vyprostit, ochotně začíná odpovídat na první 

otázky.“141 Autor fejetonu se pohoršuje nad nejčastěji zmiňovanými proviněními Slánského – 

údajnou vinou na smrti národního hrdiny Jana Švermy a pokusem o zavraždění prezidenta 

Gottwalda. V závěru odhaluje „pravou tvář“ Rudolfa Slánského: „Maska Rudolfa Slánského 

definitivně spadla. Objevila se pod ní tvář lidojeda. Tvář starého, prohnaného agenta 

buržoazie, hrobaře naší svobody a nezávislosti, sluhy amerických uchazečů o světovládu. 

Tvář odhaleného, zavčas rozdrceného, dokonale zkrachovaného uchazeče o titul 

„československého Tita“142. Fejeton autor uzavírá zvoláním:„Československo nebude druhou 

Jugoslávií!“143 

Na šesté straně Rudé právo přináší ohlasy ze zahraničí pod titulkem „Tisk 

demokratických zemí o procesu s protistátním spikleneckým centrem v Praze“144. Využívá 

stejný zdroj jako Lidová demokracie, tedy ČTK, navíc přidává ohlas z NDR.  

 

6. 1. 4 NEDĚLE 23. listopadu 1952 

 

Lidová demokracie proces z titulní strany opět odsouvá. Pozornost věnuje celostátní 

konferenci v Praze o významu ruského jazyka. V úvodníku dává prostor předsedovi Čs. strany 

lidové Plojharovi, který vzdává hold prezidentu Gottwaldovi. Sloupek na pravé straně pak 

informuje o zahájení činnosti Čs. akademie věd145. 

Rudé právo toto vydání věnuje 56. narozeninám prezidenta Klementa Gottwalda. Na 

titulní stránce se těší dokonce větší pozornosti než samotný proces s Rudolfem Slánským. Pod 

oslavnými titulky ale přeci jen padá zmínka také o probíhajícím soudu.  Úvodník vyzdvihuje 

zásluhy prezidenta a oddanost lidu: „Tato pevná důvěra, láska a věrnost našeho lidu 

k soudruhu Gottwaldovi je dnes o to větší, že právě v těchto dnech před strašným a 

spravedlivým hněvem lidu stojí černá sběř imperialismu, banda trockisticko-sionistických 

zrádců, imperialistických agentů a špionů a škůdců v čele se Slánským....Všechen náš lid 

vděčí za rozdrcení této zločinecké bandy právě soudruhu Klementu Gottwaldovi.“146 

                                    
141 Tamtéž. 
142 Tamtéž. 
143 Tamtéž. 
144 ČTK. Tisk demokratických zemí o procesu s protistátním spikleneckým centrem v Praze. Rudé právo, 1952,  
roč. 33, č. 312, s. 5 [22.11.1952]. 
145 Lidová demokracie, 1952, roč. VIII, č. 277, s. 1 [23.11.1952]. 
146 Autor neuveden. S Klementem Gottwaldem půjdeme od vítězství k vítězství. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 
313, s. 1 [23.11.1952]. 
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Připomíná také, že skupina plánovala vraždu prezidenta, „vymyslili nejzvrhlejší zločin“147. 

Blahopřání Klementu Gottwaldovi k narozeninám i nové rezoluce uvozuje Rudé právo 

velkým titulkem „Pod vedením soudruha Gottwalda rozdrtíme všechny pokusy špionů a 

zrádců – vybudujeme socialismus“148. Podtitulek pak zní:„Nejtvrdší trest zločincům, kteří 

usilovali o život soudruha Gottwalda!“149 Vyzdvihuje, jak celý proces stmelil členy strany, jak 

lidé uzavírají nové závazky, jak docházejí do redakce desítky rezolucí každou hodinu. 

V perexu Rudé právo upoutává na Proces s vedením protistátního spikleneckého centra a 

Materiály k celostátní konferenci strany uvnitř listu. 

Lidová demokracie proces připomíná až na straně dvě. Pod titulkem „Hlas 

spravedlivého rozhořčení pracujících. Náš lid odsuzuje zločinnou činnost vlastizrádců“150 

přináší nové ohlasy. Pod značkou „ld“ informuje o tom, jak se lidé shromažďují v závodech, 

společně čtou žalobu a odsuzují obviněné, zároveň se zavazují k dobrovolným nedělním 

směnám, protože jen tak nahradí škody, které „zrádci“ napáchali. Vyslovují se také pro přísné 

potrestání.  

Rudé právo otevírá druhou stranu shrnutím třetího dne hlavního líčení. Cituje ČTK, 

doteď byla tato informace vždy na titulní straně. Prokurátor položil několik dodatečných 

otázek Vladimíru Clementisovi, vyslechl bývalé náměstky ministra zahraničních věcí Artura 

Londona a Vavra Hajdů, bývalého redaktora Rudého práva André Simona a bývalého 

přednostu národohospodářského odboru kanceláře prezidenta Ludvíka Frejku151. Následuje 

oficiální záznam výslechů, pokračuje na stranách tři, čtyři a pět. Pátou stranu uzavírá 

příspěvek spisovatele Karla Konráda. Začíná vzpomínkou na to, jak byl v roce 1925 přijat do 

Rudého práva, aby psal zprávy ze Soudní síně. Chce tak dokázat, že měl před očima 

nejrůznější zloděje, vrahy nebo podvodníky. Nad řadou z nich cítil lítost: „Rozpomínaje se 

poznovu na tváře lupičů, kasařů, vrahů, jak jsem je vídával v soudní síni, musím říct, že těchto 

čtrnáct obžalovaných – ne – to nejsou lidé!“152 

Třetí strana Lidové demokracie už tradičně začíná shrnutím předešlého dne u soudu. 

Jako zdroj deník uvádí ČTK153. Následuje oficiální přepis výslechů až na stranu osm. Nedělní 

                                    
147 Tamtéž. 
148 Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 313, s. 1 [23.11.1952]. 
149 Tamtéž. 
150 „ld“. Hlas spravedlivého rozhořčení pracujících. Lidová demokracie, 1952, roč. VIII, č. 277, s. 2 
[23.11.1952]. 
151 ČTK. Třetí den hlavního přelíčení. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 313, s.2 [23.11.1952]. 
152 KONRÁD, K. Ne – to nejsou lidé! Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 313, s. 5 [23.11.1952]. 
153 ČTK.Třetí den procesu s vedením protistátního spikleneckého centra. Lidová demokracie, 1952, roč. VIII, č. 
277, s.3 [23.11.1952]. 
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vydání Lidové demokracie je rozšířené oproti běžnému dni o čtyři strany, prostor vyplňuje 

inzerce a kultura.  

Rudé právo na šesté straně otiskuje materiály k celostátní konferenci strany, na 

následující straně přináší několik článků o prezidentu Gottwaldovi nebo z jeho pera u 

příležitosti jeho narozenin, na poslední osmé straně se Rudé právo věnuje zahraničním 

událostem včetně reakcí na proces „Zahraniční tisk o procesu s protistátním spikleneckým 

centrem v Praze“154, zdroj ČTK. Jde o citace z 22. listopadu, kdy zahraniční noviny psaly o 

výslechu Slánského, a jeho doznání. Konkrétně mapuje polské, rumunské, maďarské a 

bulharské noviny. Z NDR má informace od zvláštního zpravodaje. Poprvé zaznívají i reakce 

ze západních zemí – „list amerických okupantů Neue Zeitung“ v Západním Německu prý píše 

o procesu s velkou zlobou, což svědčí o tom, jak „američtí imperialisté“ těžce nesou ztrátu 

špionů. V dalších evropských zemích cituje jen deníky komunistických stran – francouzský 

l´Humanité, britský Daily Workers, rakouský Österreichische Volksstimme, belgický Le 

Drupeau Rouge, švýcarské Voix Ouvriére a Vorwärts a norský Norska Friheten.  

 

6. 1. 5 PONDĚLÍ 24. listopadu 

 

Lidová demokracie vůbec poprvé procesem otevírá celé vydání, věnuje mu výrazně 

větší prostor než v předchozích dnech. Kromě přetisku oficiálního záznamu výpovědí, přináší 

další ohlasy na proces a také cituje ze zahraničních deníků.  

Na titulní straně začíná Lidová demokracie shrnutím z ČTK. V neděli dopoledne 

pokračoval soud výslechem svědků k činnosti obžalovaného Ludvíka Frejky: „Vyslechnuta 

jako svědkyně zrádkyně, buržoasní nacionalistka a účastnice spiknutí Marie Švermová, 

bývalá zástupkyně generální tajemníka KSČ.“155 Proces pokračoval výslechem bývalého 

zástupce generálního tajemníka KSČ Josefa Franka a bývalého náměstka ministra 

zahraničního obchodu Evžena Löbla. Následuje oficiální přepis výpovědí, a to až na stranu 

osm. 

Také Rudé právo věnuje procesu celou titulní stranu. V úvodníku se snaží vysvětlit 

jeden z velkých zločinů, o který v procesu jde – kdo jsou to sionisté: „Sionisté jsou 

představitelé reakčního buržoasně nacionalistického židovského hnutí, které bylo od svého 

vzniku zavile nepřátelské věci lidu a pokroku. Pod rouškou židovských ´nacionálních zájmů´ 

                                    
154 ČTK. Zahraniční tisk o procesu s protistátním spikleneckým centrem v Praze. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 
313, s.6 [23.11.1952]. 
155 ČTK.Čtvrtý den procesu s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským. Lidová 
demokracie, 1952, roč. VIII, č. 278, s. 1 [24.11.1952]. 
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sledují své kapitalistické třídní zájmy, zájmy čachrářské, vykořisťovatelské politiky – politiky 

nepřátelské celé mezinárodní dělnické třídě....Sionistické organizace, s nimiž pracoval 

Slánský, nebyly ničím jiným než fašistickými úderkami.“156 V perexu Rudé právo upoutává 

na výslech obviněného Ludvíka Frejky a Josefa Franka uvnitř listu. Pod nejtučnějším titulkem 

„Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským“157 

zaznamenává průběh čtvrtého dne hlavního přelíčení, opět pod zkratkou RP, text doslovně 

odpovídá shrnutí v Lidové demokracii, která jako zdroj cituje ČTK. Pod souhrnným titulkem 

„Lid naší vlasti žádá tvrdý trest pomocníkům imperialistických vrahů“158 přináší další reakce 

lidu. Autor pod značkou „RP“ popisuje v článku „Spravedlivě zúčtovat se zločinci!“159 

atmosféru v závodech, lidé tam odsuzují skupinu, žádají co nejpřísnější potrestání a vyhlašují 

nové závazky. Rudé právo se snaží také ukázat, že proces zajímá i nekomunisty, že je opravdu 

záležitostí „všeho lidu“: „Za myšlenkou socialismu nestojí jen komunisté, ale také my, 

bezpartijní, kterým je naše lidově demokratická republika nade vše drahá“160, píše A.Klička 

ze závodu Velké říjnové revoluce v Kuřimi. Další reakce pod titulky161 „Dík soudruhu 

Gottwalde!“, „Zvýšené úsilí – naše odpověď“, „Ať zrádci slyší přísný soud lidu“. Předseda 

MNV Babice J. Míča pak píše: „Surová vražda našich tří soudruhů nemohla zastavit život 

v naší obci. Ani záškodnická činnost bandy Slánského nás nemůže odradit od budování 

socialismu.“162 

Na druhé straně Rudého práva překvapivě nenásleduje hned záznam z procesu, ale 

informace z domova. Čtvrtý den hlavního přelíčení Rudé právo přináší na stranách tři, čtyři, 

pět, šest a části sedmé strany. Blok věnovaný procesu zakončuje na sedmé straně  fejeton 

Ivana Skály s názvem „Zrádce a špion nemá vlasti“163. Básník v něm popisuje dění u soudu: 

„Podivná sebranka se to sešla před Státním soudem na Pankráci. Jako by ji vítr svál 

z nejrůznějších koutů a nyní obžaloba strhává s její tváře masku za maskou až na holou dřeň: 

prosím – podívejte se na ně ... Zde, před tváří lidu, sedí všechen tento hnus vtělen do živých 

                                    
156 Autor neuveden. Sionismus – nástroj amerických imperialistů. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 314, s. 1 
[24.11.1952]. 
157 „RP“. Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským. Rudé právo, 1952, 
roč. 33, č. 314, s. 1 [24.11.1952]. 
158 Tamtéž. 
159 „RP“.Spravedlivě zúčtovat se zločinci. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 314, s. 1 [24.11.1952].  
160 KLIČKA. A. Bez rozdílu stranické příslušnosti vyjadřujeme hněv nad činy spiklenců. Rudé právo, 1952, roč. 
33, č. 314, s. 1 [24.11.1952]. 
161 Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 314, s. 1 [24.11.1952]. 
162 MÍČA, J. Cesty zločinců vedly k babické vraždě. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 314, s. 1 [24.11.1952]. 
163 SKÁLA, Ivan. Zrádce a špion nemá vlasti. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 314, s. 5 [24.11.1952]. 
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tvorů, kteří kdysi byli lidmi ... Sedí tu kosmopolita s buržoasním nacionalistou, sedí tu 

Geminder s Clementisem. Dohráli svou hru.“164  

 Ohlasy na proces přináší Lidová demokracie na osmé straně pod titulkem „Za zradu 

trest“165. Pod značkou „ld“ píše o dalších stovkách a tisících dopisů, telegramů a usnesení, ve 

kterých lidé žádají nejpřísnější potrestání obžalovaných a současně se zavazují zvýšeným 

úsilím nahradit škody. Hned pod tímto článkem uveřejňuje Lidová demokracie dopis 

manželky jednoho z obviněných Lisy Londonové předsedovi státního soudu v Praze: „Můj 

manžel nebyl obětí, ale zrádcem své strany, zrádcem své vlasti. Je to těžká rána. Se mnou a 

s mou rodinou – jsme všichni komunisty – žil zrádce.“166 Londonová dál píše: „Jako 

komunistka a matka jsem v zájmu československého lidu a světového míru šťastna, že 

zrádcovská banda byla odhalena a zneškodněna, a mohu se jen připojit ke všem čestným 

lidem a žádat o spravedlivé potrestání zrádců.“167 Stejný text uveřejňuje Rudé právo na straně 

sedm, oproti Lidové demokracii ale bez titulku, není nijak zvýrazněn, spíš na stránce zaniká. 

Osmou stranu Lidová demokracie uzavírá reakcemi ze zahraničí pod titulkem 

„Pokrokový tisk o pražském procesu“168. Cituje ze sobotních vydání deníků, přináší tedy 

zahraniční reakce, které Rudé právo otisklo už o den dříve. Zdrojem ČTK. Rudé právo na své 

osmé straně cituje už z nedělních vydání zahraničního tisku169. Procesu se 23. listopadu podle 

Rudého práva věnovaly  všechny ústřední sovětské listy, mimořádný zájem soud údajně 

vzbudil také v Polsku, kde noviny přinášejí každý den obsáhlé zprávy. Konkrétně pak zmiňuje 

italské listy Unitá a Avanti.  

 

6. 1. 6 ÚTERÝ 25. listopadu 1952 

 

Lidová demokracie tentokrát procesu na titulní stránce věnuje úvodník a jednu zprávu. 

Autor si v úvodníku nazvaném „Pražský proces“170 všímá především miliardových škod, které 

měla spiklenecká skupina napáchat na hospodářství. Reaguje tak na aktuální dění u soudu, 

který se zabývá právě touto oblastí případu: „V duchu svých rozbíječských zásad se snažili 

uchránit předválečnou strukturu československého hospodářství, a tím i jeho závislost na 

kapitalistickém světě. Aby vynutili tuto závislost, pokoušeli se omezit výstavbu těžkého 
                                    
164 Tamtéž. 
165 „ld“. Za zradu trest. Lidová demokracie, 1952, roč. VIII, č. 278, s. 8 [24.11.1952]. 
166 LONDONOVÁ, Lisa. Dopis Lisy Londonové. Lidová demokracie, 1952, roč. VIII., č. 278, s. 8 [24.11.1952]. 
167 Tamtéž. 
168 ČTK. Pokrokový tisk o pražském procesu. Lidová demokracie, 1952, roč. VIII., č. 278, s. 8 [24.11.1952]. 
169 ČTK. Zahraniční tisk o procesu s protistátním spikleneckým centrem v Praze. Rudé právo, roč. 33, č. 314, s. 8 
[24.11.1952]. 
170 Autor neuveden. Pražský proces. Lidová demokracie, 1952, roč. VIII., č. 279, s. 1 [25.11.1952].  



 38 

průmyslu, vytvářet škodlivé disproporce mezi zpracovávajícím průmyslem, jakým je 

strojírenství a výrobou energie a surovin, na nichž je tento průmysl závislý.“171 Druhý 

příspěvek k procesu na titulní stránce patří dalším ohlasům lidí. Lidová demokracie poprvé 

užívá důraznější obraty: „Ze všech dopisů, telegramů a resolucí vyvěrá pocit úlevy a vděku za 

odhalení a zneškodnění protistátního spikleneckého centra, radost z toho, že dopadením 

podlých zaprodanců imperialismu byla odstraněna brzda na naší cestě k socialismu.“172 Stále 

jde ale o velmi mírnou formulaci v porovnání s tím, jak obviněné nazývá Rudé právo. Na 

titulní stranu Lidové demokracie se pak vrací rubrika „Jak jsem se stal přítelem Sovětského 

svazu“173, deník pak  informuje o mimořádných směnách horníků na počest narozenin 

prezidenta a děkovných telegramech sovětských státníků za blahopřání k 35. výročí Velké 

říjnové socialistické revoluce.  

Děkovnými telegramy svou titulní stránku otevírá i Rudé právo. Jinak ale přináší 

pouze informace související s procesem. V úvodníku autor shrnuje zločiny skupiny, 

vyzdvihuje zásluhu prezidenta Klementa Gottwalda na jejich odhalení: „A soudruh Gottwald 

se učil a naučil u soudruha Stalina, jak drtit nepřítele, skrytého ve straně.“174 A také 

vyzdvihuje pomoc ze strany Sovětského svazu i poučení se z podobných případů v zahraničí: 

„Poučení ze slavné cesty sovětských komunistů učí nás ustavičné bdělosti a ostražitosti. A 

právě to, že soudruh Gottwald vedl naši stranu, aby se ve všem učila od sovětských 

komunistů, umožnilo odhalit trockisticko-sionistické spiknutí...Ukazuje nám, že učit se u 

Stalina a sovětských komunistů znamená – učit se vítězit!“175 Na titulní stránce Rudého práva 

opět nechybí shrnutí pátého dne hlavního líčení. Proces pokračoval výslechem bývalého 

náměstka ministra zahraničního obchodu Rudolfa Margolia a bývalého náměstka ministra 

financí Otto Fischla. Obžaloba je viní ze škod na úseku zahraničního obchodu176. Text je 

znovu uvozen zkratkou „RP“, text ale i tentokrát doslovně odpovídá verzi ČTK, kterou 

Lidová demokracie přináší na své třetí straně. 

Ohlasy z celé země Rudé právo na titulní stránce uvozuje titulkem „Navzdory 

nepřátelům a zrádcům půjdeme rychleji vpřed k socialismu“177. Citace z nových rezolucí pak 

přináší pod titulkem „Tvrdě potrestat spiklence proti republice“178. Svého zpravodaje Rudé 

právo vyslalo na Slovensko, konkrétně do Košic. Zaznamenal reakce na proces ve 
                                    
171 Tamtéž. 
172 „ld“.Pracující žádají přísné potrestání zrádců. Lidová demokracie, 1952, roč. VIII., č. 279, s. 1 [25.11.1952]. 
173 Lidová demokracie, 1952, roč. VIII., č. 279, s. 1 [25.11.1952]. 
174 Autor neuveden. Neocenitelná pomoc. Rudé právo, roč. 33, č. 315, s. 1 [25.11.1952]. 
175 Tamtéž. 
176 „RP“.Průběh pátého dne hlavního přelíčení. Rudé právo, roč. 33, č. 315, s. 1 [25.11.1952]. 
177 Rudé právo, roč. 33, č. 315, s. 1 [25.11.1952]. 
178 Tamtéž. 
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Východoslovenských strojírnách, lidem nabízí viníka jejich potíží: „Hlavní inženýr závodu 

soudruh Jan Beles na mimořádné závodní schůzi hovořil o tom, jaké škody způsobila jejich 

závodu sabotážní činnost pomahače imperialistických vrahů Slánského  a jeho společníků, 

zaměřená i na sabotérství rozvoje těžkého průmyslu.“179 Zpravodaj Rudého práva byl také 

v Trnavě, v závodě Kovosmalt, svůj článek nazval „Zaslouží si trest smrti“180.  Jde o další 

reakci z podniku, který měla skupina svou činností přímo poškodit. Ředitel závodu 

Elektroporcelán v Žacléři R. Eminger píše: „Každý poctivý pracovník, každý dělník, mistr, 

technik i administrativní úředník vidí dnes jasně, proč jsme měli celou řadu materiálových 

nebo kádrových potíží.“181 

Titulní stranu Rudého práva uzavírá fejeton spisovatele Jana Pilaře „Vlna hněvu“: 

„Jako stroj pracoval zločinecký mozek hlavy spikleneckého centra Rudolfa Slánského. 

Bezcitně a chladně registroval zločince a jejich zločiny, rozpřádal své sítě jako obrovský 

ohyzdný pavouk...sedí teď v prvé řadě na lavici obžalovaných v pankrácké soudní síni a 

v očích mu stále blýská jedovaté světlo škůdce farizeje...Není snad jediného velkého závodu, 

kterého by se byl nějak nedotkly jejich jedovaté pavoučí nohy. A přece dílo našeho lidu 

rostlo! Vlny hněvu probíhají zástupci pracujících na Pankráci, vlny hněvu zdvihají po celé 

naší zemi u rozhlasových přijímačů, odkud znějí cynické výpovědi o rozkrádání národního 

majetku, o nepředvídatelném mravním rozkladu obžalovaných o jejich zločinech, které 

přesahují daleko hranice našeho státu.“182 

Na druhé straně Lidové demokracie už začíná oficiální záznam dění u soudu. 

V předešlých vydáních ho deník přinášel až na straně tři, na druhou stranu vkládal informace 

z domova. Hlavní titulek mění na „Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele 

s Rudolfem Slánským“183, doteď to vždy bylo „První, Druhý ....den procesu s vedením 

protistátního spikleneckého centra“. Začíná opět shrnutím z ČTK, následuje přepis výpovědí 

až na stranu sedm. Symbolickou tečkou je přetisk dopisu Tomáše Frejky, syna obžalovaného 

Ludvíka Frejky, bývalého vedoucího hospodářského poradce prezidenta Gottwalda. Dopis byl 

adresován předsedovi soudu dr. Jaroslavu Novákovi: „Vážený soudruhu! Žádám pro svého 

otce nejtěžší trest, trest smrti. Vidím teprve teď, že tento tvor, kterého nelze nazvat člověkem, 

protože v sobě neměl ani kouska citu a lidské důstojnosti, byl mým největším a nejzavilejším 

                                    
179 Autor neuveden. Zrádcům a sabotérům stromy do nebe neporostou. Rudé právo, roč. 33, č. 315, s. 1 
[25.11.1952]. 
180 Autor neuveden. Zaslouží si trest smrti. Rudé právo, roč. 33, č. 315, s. 1 [25.11.1952]. 
181 EMINGER, R. Jdeme vstříc radostné práci. Rudé právo, roč. 33, č. 315, s. 1 [25.11.1952]. 
182 PILAŘ, Jan. Vlna hněvu. Rudé právo, roč. 33, č. 315, s. 1 [25.11.1952]. 
183 Lidová demokracie, 1952, roč. VIII., č. 279, s. 2 [25.11.1952]. 
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nepřítelem.“184 Rudé právo dopis uveřejňuje na straně pět, podobně jako v případě Lisy 

Londonové bez titulku a velmi nenápadně. 

Rudé právo přináší oficiální znění výpovědí obžalovaných na stranách dva, tři, čtyři a 

pět. Pátou stranu uzavírá příspěvek H. Sajnerové. Autorka se v něm vrací k výpovědi Ludvíka 

Frejky: „Výpověď Frejky, to je ohromný řetěz nejhnusnějších sabotáží našeho průmyslu, to 

jsou miliardy promarněných hodnot, které patřily našemu lidu...Je jedenáct hodin v noci. 

Frejka končí svou hnusnou výpověď. Předseda senátu přerušuje přelíčení. Zločinci odcházejí 

do svých cel. Neslavný, hnusný průvod mizí za tmavými dveřmi soudní síně“185. V podobném 

duchu pokračuje popisem výpovědí Evžena Löbla, Rudolfa Margolia a Otto Fischla: „Hnusná 

tvář starého kapitalistického čachráře Otto Fischla naplňuje člověka štítivým odporem. Je to 

pomocník lidických vrahů, štěnice, doslova napitá lidskou krví.“186  

Na poslední šesté straně v rámci zahraničních informací si Rudé právo všímá 

zahraničních novin pod titulkem „Zahraniční tisk o procesu s protistátním spikleneckým 

centrem v Praze“187. Cituje z nedělního vydání deníku Rumunské dělnické strany Scânteia, 

jako zdroj využívá ČTK. Zpravodaj Rudého práva pročetl listy v NDR National Zeitung a 

Berliner Zeitung: „Význam procesu přesahuje hranice Československa. S naléhavostí 

poučuje, jak nutné je, aby i obyvatelstvo NDR mnohonásobně zesílilo svou bdělost, aby 

všechny útoky amerických válečných zločinců a jejich agentů na bezpečnost naší republiky 

byly zmařeny již v zárodku.“188 Přidává ještě pohled na rakouské stránky listů Tägliche 

Rundschau a Der Abend. Orgán Komunistické strany Rakouska Österreichische Volksstimme 

zdůrazňuje, že Rudolf Slánský patřil k Benešovým lidem a že byl nepřátelským agentem již 

v době předmnichovské republiky. Zvláštní sloupek „Jidášská úloha ve slovenském povstání“ 

věnuje list nepřátelské činnosti Slánského v partyzánském štábu a jeho údajnému podílu na 

smrti národního hrdiny Jana Švermy189.  

 

 

 

 

 

                                    
184 FREJKA, Tomáš. Dopis Tomáše Frejky. Lidová demokracie, 1952, roč. VIII., č. 279, s. 7 [25.11.1952]. 
185 SAJNEROVÁ, H. Sabotéři. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 315, s. 5 [25.11.1952]. 
186 Tamtéž. 
187 Autor neuveden. Zahraniční tisk o procesu s protistátním spikleneckým centrem v Praze. Rudé právo, 1952, 
roč. 33, č. 315, s. 6 [25.11.1952]. 
188 Tamtéž. 
189 Tamtéž. 
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6. 1. 7 STŘEDA 26. listopadu 1952 

 

Lidová demokracie vrací proces na titulní stranu, což se nezmění až do vynesení 

rozsudku. Začíná úvodníkem moskevského listu Pravda s názvem „Fakta odhalují“190. Autor 

v něm reaguje na nótu, kterou československé vládě zaslaly USA a ve které odmítají, že by 

její agenti v Československu prováděli teroristickou nebo špionážní činnost. Autor tvrdí, že je 

mimo jiné ale usvědčuje i právě probíhající pražský proces.  Oficiální přetisk dění u soudu 

uvozuje už tradiční shrnutí. Šestý den hlavního líčení byl zahájen výslechem obviněného 

Karla Švába, bývalého náměstka ministra národní bezpečnosti. Následovala výpověď 

bývalého náměstka ministra národní obrany Bedřicha Reicina. ČTK o něm píše: „Konfident 

gestapa udal celou řadu předních komunistických funkcionářů, členů liberálního vedení KSČ 

a redaktorů Rudého práva, a způsobil tak také smrt národního hrdiny Julia Fučíka a mnoha 

dalších soudruhů.“191 Jako svědkyně předstoupila Gustava Fučíková, žena národního hrdiny 

Julia Fučíka. 

Titulní strana Rudého práva až na jedinou výjimku informuje pouze o procesu. 

Úvodník proces prezentuje jako porážku kapitalismu: „Ve srážce dvou světů – světa 

socialismu a světa kapitalismu – vítězí i tentokrát svět socialismu. A svět míru!....Světový 

tábor míru vyhrál další vítězství.“192 Na titulní stránce Rudého práva chybí tradiční shrnutí 

dění u soudu, to se přesouvá na druhou stranu, přednost dostala zpráva z ČTK o tom, že 

prezident Gottwald přijal delegaci představitelů sovětské kultury193. Reakce na proces uvozuje 

dominantní titulek „Za zradu vlasti a lidu, za smrt soudruhů Švermy a Fučíka – smrt 

imperialistickým agentům!“194 Rudé právo opět cituje z nových dopisů, telegramů a rezolucí a 

situaci shrnuje slovy: „Každým dnem procesu, který odhaluje další a další zločiny ničemných 

zrádců, stoupá prudký, smrtelný hněv našeho lidu k těmto vyvrhelům, kteří přestali mít 

lidskou podobu.“195 Za pozornost stojí dopis soudu od příslušníků pohraniční stráže: „Miliony 

korun cpali do kapes zrádné emigraci, která nás pomlouvá a špiní  a která za tyto peníze 

vyplácí i vrahy a špiony, jež posílá přes naše hranice. Za tyto prostředky stříleli provokatéři 

po našich hlídkách. Jak hrůznou je skutečnost, že mnohý z našich pohraničníků padl zákeřnou 

                                    
190 Autor neuveden. Fakta odhalují. Lidová demokracie, 1952, roč. VIII., č. 280, s. 1 [26.11.1952]. 
191 ČTK. Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským. Lidová demokracie, 
1952, roč. VIII., č. 280, s. 1 [26.11.1952]. 
192 Autor neuveden. Vítězství sil demokracie a míru. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 316, s. 1 [26.11.1952]. 
193 Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 316, s. 1 [26.11.1952]. 
194 Tamtéž. 
195 Autor neuveden. Zbaveni zrádců půjdeme rychleji vpřed. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 316, s. 1 [26.11.1952]. 
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střelou vraha, placeného bandou Slánského.“196 Nejtvrdšího trestu se pak dožadují 

zaměstnanci železáren v Třinci, podniku, který měla činnost spikleneckého centra poškodit: 

„Tito rafinovaní záškodníci prováděli své zločinné sabotáže přímo v našich železárnách. Jak 

vyplývá z výpovědi těchto zločinců, napáchali jen u nás v Třinci za devět miliard škod. Je to 

otřásající skutečnost a ani nejvyšší trest nemůže smýt jejich zrůdné zločiny.“197 Stránku 

uzavírá fejeton H. Sajnerové: „Předseda soudu zvedá hlavu a jasným hlasem oznamuje 

dalšího svědka. Gustu Fučíkovou. Ve velkém rámu dveří se objevila štíhlá známá postava. 

Nejbližší člověk milovaného Fučíka přichází, aby za něj, za Julka, obvinil padlé 

zrádce....Soudní síní, tou soudní síní, kterou šest dnů jdou odporná doznání nejhnusnějších 

činů, zní nyní nejkrásnější slova o velkém světlém člověku, který celý svůj život, každý tep 

svého srdce zasvětil boji za lepší život.“198  

Na své druhé straně Lidová demokracie přináší zpravodajství z domova i zahraničí, 

vrací se také Jiráskův román na pokračování Skály. Výpovědi obviněných deník umístil na 

strany tři až devět. Na deváté straně také píše o dalších stovkách rozhořčených telegramů a 

dopisů pod titulkem „Hluboký odpor našeho lidu k vlastizrádcům. Pracující odsuzují 

protistátní spiklenecké centrum v čele s Rudolfem Slánským“199.  

Druhá strana Rudého práva začíná shrnutím šestého dne hlavního přelíčení. Tentokrát 

jako zdroj uvedena ČTK200. Až na šestou stranu pokračuje záznam z procesu. Uzavírá ho ještě 

ohlas ze zahraničí „Hněv národů dopadá na odhalené špiony imperialismu“201. Tentokrát si 

Rudé právo všímá deníků v Polsku, Bulharsku a Rumunsku.  

 

6. 1. 8 ČTVRTEK 27. listopadu 1952 

 

Hlas lidu poprvé a naposledy dostává v Lidové demokracii prostor hned v úvodníku. 

Autor připomíná, jak bedlivě sleduje proces celá republika, od dělníků přes vědce po mládež 

či vojáky. Všichni žádají nejtvrdší trest. Připojili se i novináři: „Výbor Svazu 

československých novinářů odsoudil na řádném zasedání zločinné počínání protistátního 

spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským a vyslovil požadavek, aby senát po právu a 

                                    
196 Autor neuveden. Přes naše hranice zrádci neprojdou. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 316, s. 1 [26.11.1952]. 
197 ČUDEK, J. Žádáme nejtvrdší trest pro zrádce a záškodníky. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 316, s. 1 
[26.11.1952]. 
198 SAJNEROVÁ, H. Fučík je s námi. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 316, s. 1 [26.11.1952]. 
199 „ld“. Hluboký odpor našeho lidu k vlastizrádcům. Lidová demokracie, 1952, roč. VIII, č. 280, s. 9 
[26.11.1952]. 
200 ČTK. Šestý den hlavního přelíčení. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 316, s. 2 [26.11.1952]. 
201 ČTK. Hněv národů dopadá na odhalené špiony imperialismu. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 316, s. 6 
[26.11.1952]. 
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ve shodě s požadavky našeho pracujícího lidu vynesl nejtěžší tresty pro zrádce.“202 Proces 

Lidová demokracie opět otevírá shrnutím středečního dění. Znalecké posudky  z odboru 

plánování, z úseku zahraničního obchodu a z úseku financí podle ČTK potvrdily, že skupina 

usilovala o udržení československého hospodářství v závislosti na kapitalistických státech a 

oslabovala československé hospodářství. Způsobila mu údajně nedozírné hospodářské 

škody203. V podtitulku pak Lidová demokracie upozorňuje na závěrečnou řeč prokurátora 

Urválka.  

Titulní stránce Rudého práva dominuje titulek „Nechť nejvyšší trest jako železná pěst 

dopadne na hlavu zločinců“204, s podtitulkem „Závěrečná řeč státního prokurátor Dr. Josefa 

Urválka“. Následuje shrnutí  předešlého dne u soudu. Další velmi výrazný titulek 

„Jednomyslně zní hněvivý hlas našeho lidu – smrt imperialistickým agentům!“205 uvozuje 

nové rozhořčené reakce lidu na probíhající proces: „Výslech odporných zrádců skončil. 

V celé šíři vyvstal před naším lidem obraz hrůzné zločinnosti vyvrhelů, nejodpornějších a 

nejzákeřnějších netvorů, kteří kdy v historii našeho dělnického hnutí zradili zájmy 

pracujících. Resoluce, které docházejí v posledních dnech, žádají jediný trest – smrt. Takový 

je hlas našeho pracujícího lidu, který ještě bedlivěji bude střežit odkaz nejlepších synů našich 

národů, padlých zradou stvůr ze Slánského bandy.“206 Následují citace z konkrétních rezolucí.  

Zpravodaj Rudého navštívil Koh-i-noor v Českých Budějovicích: „Dobře si pamatuje soudruh 

Duchoň, soudružka Johnová a mnoho pracujících, jak neznámí lidé – vybaveni doporučeními 

Löbla a jeho spřeženců – čmuchali kolem mlýnů a kádí na přípravu naší kvalitní tuhy i kolem 

dalších technologických postupů. Otravovali a vyzvídali, aby mohli ukrást pracujícímu lidu 

jeho zkušenosti.“207 Nejpřísnější trest žádá i Čs. výbor ochránců míru. Zpravodaj Rudého 

práva popisuje atmosféru ve strojírnách závodu V. I. Lenina v Plzni:„Když strojaři četli 

v Rudém právu, že banda Slánského chtěla soudruha Gottwalda zavraždit, ještě jasněji si 

uvědomili, jak nesmírná je jejich láska k nepřednějšímu bojovníku za lepší život našeho lidu. 

Za soudruhem Albrechtem, který se v dílně stará o kolportáž novin, přicházeli i nečlenové 

                                    
202 „ld“. Trest nepřátelům míru. Hlas pracujících ze závodů a vesnic. Lidová demokracie, 1952, roč. VIII, č. 281, 
s. 1 [27.11.1952]. 
203 ČTK. Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským. Lidová demokracie, 
1952, roč. VIII, č. 281, s. 1 [27.11.1952]. 
204 Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 317, s. 1 [27.11.1952]. 
205 Tamtéž. 
206 Autor neuveden. Jednomyslně zní hněvivý hlas našeho lidu – smrt imperialistickým agentům! Rudé právo, 
1952, roč. 33, č. 317, s. 1 [27.11.1952]. 
207 Autor neuveden. Bdělost pracujících překazila plány zločinců. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 317, s. 1 
[27.11.1952]. 
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strany se žádostí, aby jim zajistil Rudé právo.“208 Úvodník vyjmenovává hospodářské škody, 

které skupina zemi způsobila: „Vždyť není úseku naší hospodářské výstavby, kam by 

nevztáhla své sabotérské dráby kontrarevoluční banda, kde by nezanechala své 

stopy...Některým závodům v klíčových odvětvích úmyslně naplánovali úkoly tak nízko, aby 

výroba výrobních prostředků nedosáhla potřebné úrovně.“209 Nachází odpověď na starosti 

běžných lidí, Slánský a jeho banda za  ně může: „Spiklenci se neštítili značná množství obilí, 

masa a konserv zašantročit do kapitalistických zemí. To mělo vyvolat poruchy v zásobování 

nejširších vrstev lidu, nedůvěru k lidově demokratickému zřízení a rozeštvat široké masy proti 

politice strany a vlády.“210  

Na straně dvě Lidová demokracie přináší informace ze zahraničí, ve spodní části 

pokračuje Jiráskův román Skály. Záznam znaleckých výpovědí, závěrečnou řeč prokurátora 

Urválka a řeči obhájců otiskuje na stranách tři až osm.  

Druhá strana Rudého práva patří domácímu zpravodajství. Proces deník zaznamenává 

na stranách tři až sedm. Blok uzavírá fejeton Zrůda, ve kterém se St. Oborský vrací 

k výslechu Bedřich Reicina: „Před Státním soudem stojí poslední z vlčí smečky spiklenců – 

Bedřich Reicin. Má lidské jméno, lidskou tvář...ale člověkem není. Je to zrůda. Stojí, hrbě se 

poníženě a snaží se mluvit pokorně, snad chce vzbudit dojem kajícníka. Ale z jeho hlasu i 

z jeho nahrbeného těla vytéká kalná přetvářka a lež.“211 Na sedmé straně Rudé právo ještě 

přináší ohlas ze zahraničí „Národy odsuzují odhalené imperialistické zločince 

v Československu“212. Ve všech citovaných denících zaznívá, že jde o ponaučení pro ně 

samotné a lekci bdělosti. Tentokrát cituje z ČTK reakce sovětského listu Pravda, polské 

Trybuny Ludu, maďarského deníku Esti Budapest, rumunského listu Scânteia, italského listu 

Unita, belgického Le Drapeau Rouge a švýcarského Vorwärts. Na poslední osmé straně pak 

Rudé právo umístilo úvodník moskevské listu Pravda „Fakta odhalují“213, tedy stejný 

úvodník, který Lidová demokracie otiskla na své titulní stránce o den dříve.   

 

 

 

                                    
208 Autor neuveden. Ukážeme kapitalistům, jak umíme pracovat. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 317, s. 1 
[27.11.1952]. 
209 Autor neuveden. Urychlíme růst a rozkvět našeho hospodářství. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 317, s. 1 
[27.11.1952]. 
210 Tamtéž. 
211 OBORSKÝ, St. Zrůda. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 317, s. 7 [27.11.1952]. 
212 ČTK.Národy odsuzují odhalené imperialistické zločince v Československu. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 317, 
s. 7 [27.11.1952]. 
213 Autor neuveden. Fakta odhalují. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 317, s. 78[27.11.1952].  
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6. 1. 9 PÁTEK 28. listopadu 1952 

 

Lidové demokracii i Rudému právu vévodí na titulní stránce titulek „Rozsudek nad 

vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským“214. Oba deníky 

začínají zprávou ČTK: „Krátce před 10. hodinou dopolední ve čtvrtek 27. listopadu 1952 

vyhlásil předseda senátu státního soudu dr. Jaroslav Novák rozsudek nad vedením 

protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským.“215 Jedenáctkrát zazněl trest 

smrti, třikrát odnětí svobody na doživotí.  

Význam procesu v úvodníku Lidové demokracie shrnuje šéfredaktor Rostislav Petera: 

„Není snad špatnosti, zla a trestného činu, jímž by nebylo obtíženo svědomí těch, kteří ve 

službách amerického imperialismu rozvíjeli a uskutečňovali přímo ďábelsky rafinovaný plán 

našeho odtržení od Sovětského svazu a zemí lidových demokracií, a chtěli tak po vzoru 

fašistického zrádce Tita připravit nové zotročení našeho pracujícího lidu pouty bezcitného 

kapitalismu, a co je nejstrašnější, chladnokrevně pomáhali připravovatelům hrůz třetí světové 

války...Proces s vedením protistátního spikleneckého centra je pro nás velkým poučením. 

Ukázal nám všem, kdo jsou přátelé a kdo nepřátelé lidu. Zbystřil naši pozornost v rozeznávání 

dobrého a zlého. Zburcoval naši bdělost a ostražitost před nepřáteli mezi námi...Svoje 

zadostiučinění nad tím, že protistátní spiklenecké centrum bylo rozdrceno, náš pracující lid 

nejlépe vyjádřil hlášeními o předčasném splnění čtvrtého roku pětiletky.“216 Titulní stránku 

uzavírají souhlasné reakce ze závodů. Tímto číslem se Lidová demokracie vrací ke svému 

tradičnímu rozsahu – čtyři strany.  

Jako mimořádné vítězství hodnotí celý proces úvodník Rudého práva: „Řeč tohoto 

rozsudku zřetelně ukazuje, jak mluvíme a budeme mluvit a jednat s úhlavními nepřáteli 

našeho lidu a našeho lidově demokratického zřízení.“217 Autor mluví o mimořádném úspěchu: 

„Po vítězném Únoru, kdy jsme rozdrtili benešovskou agenturu západních imperialistů uvnitř 

našeho státu, je nyní likvidace vedení spikleneckého, trockisticko-sionistického centra dalším 

významným vítězstvím, neboť byla zničena druhá, ještě nebezpečnější, protože zákeřnější 

agentura imperialistů uvnitř naší komunistické strany...Jako pod ostrým světlem reflektoru 

osvětlil průběh procesu celou špinavou stoku, kterou představuje nahnívající kapitalistický 

svět...Zbaven nestvůrných škůdců, kteří vysávali krev a sílu našeho lidu, půjde náš lid ještě 

                                    
214 Lidová demokracie, 1952, roč. VIII, č. 282, s. 1 [28.11.1952], Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 318, s. 1 
[28.11.1952]. 
215 Tamtéž. 
216  PETERA, Rostislav. Poučení i výstraha. Lidová demokracie, 1952, roč. VIII, č. 282, s. 1 [28.11.1952]. 
217 Autor neuveden. Spravedlivý trest. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 318, s. 1 [28.11.1952]. 
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směleji vpřed. Naše budovatelské dílo se nyní bude dařit ještě lépe, pevným a ještě smělejším 

krokem postoupíme dopředu k cílům socialismu v naší zemi.“218 Stejně jako v Lidové 

demokracii následují reakce lidu v Rudém právu pod titulkem „Zúčtovali jsme se zákeřným 

nepřítelem“219.  

Druhou stranu Rudého práva otevírají fejetony Ivana Olbrachta a Ivana Skály. Oba 

spisovatelé hodnotí právě skončený proces. Ivan Olbracht píše:„Ne, to nejsou lidé!Tak 

nadepsal Karel Konrád svůj nedělní článek. A hledíme-li na to hnojiště kalu a špíny a 

slyšíme-li, jak se obžalovaní klidně přiznávají k vraždám našich nejlepších lidí, k mučení 

v gestapáckých táborech, k vyděračství ze zištných důvodů, k okrádání národa a k zradám a 

novým zradám, máme skutečně ten dojem jako Karel Konrád. Ale, bohužel, jsou to 

lidé!!...My všichni jsme pracovali se Slánským dlouhá desítiletí, my starší soudruzi jsme 

s ním pracovali od jeho chlapectví. A přece byl Slánský konfidentem pražské policie od let 

dvacátých!...Slánský nebyl člověkem, kterého by si bylo možno zamilovat nebo se lidsky 

k němu přiblížit. Byl chladný, do sebe uzavřený...Hrál vysokou hru, příliš vysokou. Dohrál. A 

jediný, kdo ho lituje, jsou jeho dolaroví páni. Jeho konec je potupný. Takhle musí skončit 

všichni, kdo se zpronevěřili zájmům dělnické třídy, národa a revoluce. A skončí tak.“220 

 Ještě expresivněji proces popisuje Ivan Skála:„V popředí soudní síně na Pankráci stojí 

tři lavice. Prostě, pevně sroubené, z dubového dřeva. Ale i lavice mívají někdy svou historii. 

Na jedné z nich tu před několika lety seděl vrah českého národa K.H.Frank. Na těchto 

lavicích seděli váleční zločinci, odpovídali se tu před naším lidem. Tyto lavice pamatují 

Horákovou a Kalandru...Dnes jsou tři lavice opět obsazeny. Tentokrát na nich sedí největší, 

nejnebezpečnější banda agentů a pochopů imperialismu.“221 Skála pokračuje popisem 

vystoupení Rudolfa Slánského před soudem:„Ohromná budova zločinů, které napáchal za 

dlouhá léta, se zřítila a pohřbila ho ve svých troskách. Hovoří mrtvý člověk. Ryšavá hlava se 

pokyvuje v rytmu řeči a stovky očí v soudní síni, miliony očí v naší vlasti, oči všech čestných 

lidí na světě propalují žhavou nenávistí tuto hlavu spiklence proti míru.“222 Podobným 

způsobem se vrací i k výpovědím ostatních obviněných a shrnuje: „A dnes, dnes tedy můžeme 

říci: Je rozdrceno špinavé klubko zmijí. Svíjí se zde v poslední křeči před soudem lidu. 

                                    
218 Tamtéž. 
219 Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 318, s. 1 [28.11.1952]. 
220 OLBRACHT, Ivan. Konec zrádcův. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 318, s. 2 [28.11.1952]. 
221 SKÁLA, Ivan. Tři lavice. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 318, s. 2 [28.11.1952]. 
222 Tamtéž. 
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Vyhubíme toto plemeno do posledního háděte...Jaká služba, taková výslužka. Psovi psí 

smrt!“223 

Také Rudé právo už má 28. listopadu jen čtyři strany. Na té poslední ještě přináší 

reakce na proces v zahraničních novinách. Ohlašuje je titulkem „Rozdrcení spikleneckého 

centra v ČSR je vítězstvím pracujících všech zemí“224. Jde o reakce ze Sovětského svazu a 

Bulharska ze 26.listopadu 1952 a z Polska ze 27.listopadu 1952.  

 

6. 1. 10 DOZVUKY V LIDOVÉ DEMOKRACII  

  

 Lidová demokracie se po vynesení rozsudku vrací k procesu už jen výjimečně. 

V sobotním vydání přináší na titulní stránce reakci z oceláren v Kladně, tamní taviči podle 

autora odpovídají na činnost Slánského skupiny prací: „Na všech pracovištích v závodě 

Spojené ocelárny se stále diskutuje o průběhu procesu s bandou škůdců, a bandou 

protistátního spikleneckou centra v čele s Rudolfem Slánským. A na důkaz toho, že si nikým 

nedáme rozvracet svou vlast – zvyšují zaměstnanci závodu produktivitu práce...Všechna slova 

se proměnila ve skutek. Již ve dnech procesu byly výkony tavičů SM pece č. 5 vesměs vysoko 

přes 100%.“ 225 Ve svém následujícím vydání, 30. listopadu 1952, Lidová demokracie proces 

zmiňuje v úvodníku, šéfredaktor Rostislav Petera si v něm všímá údajného „pokřiku“ na 

straně „amerických imperialistů“ po odhalení jejich plánů:„Sledujeme-li ohlas procesu 

s vedením protistátního spikleneckého centra v západním tisku a rozhlase, vidíme, že američtí 

imperialisté jsou zvlášť bolestivě dotčeni ztrátou sionistické skupiny centra.“226 Podrobně pak 

rozebírá údajnou sionistickou činnost v zahraničí i na našem území a škody, které měla 

napáchat především na hospodářství. 

 Vůbec poslední zmínku o procesu přináší Lidová demokracie 4. prosince 1952. Na 

druhé straně uveřejnila úřední zprávu ministerstva spravedlnosti o tom, že se státní prokurátor 

vzdal odvolání227. Rozsudek nad odsouzenými byl vykonán 3. prosince 1952. Jde o stručnou, 

oficiální informaci, která téměř zaniká mezi ostatními zprávami.   

 

 

                                    
223 Tamtéž. 
224 ČTK. Rozdrcení spikleneckého centra v ČSR je vítězstvím pracujících všech zemí. Rudé právo, 1952, roč. 33, 
č. 318, s. 4 [28.11.1952]. 
225 „ju“. Zvýšeným pracovním úsilím nahradíme škody. Lidová demokracie, 1952, roč. VIII, č. 283, s. 1 
[29.11.1952]. 
226  PETERA, Rostislav. Usvědčující souvislosti. Lidová demokracie, 1952, roč. VIII, č. 284, s. 1 [30.11.1952]. 
227 ČTK.Rozsudek nad spiklenci vykonán. Lidová demokracie, 1952, roč. VIII, č. 288, s. 2 [4.12.1952]. 
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6. 1. 11 DOZVUKY V RUDÉM PRÁVU 

 

Oproti Lidové demokracii věnuje Rudé právo případu značnou pozornost i v dalších 

dnech. Téma opouští až s vykonáním rozsudku. V úvodníku z 29. listopadu Rudé právo 

například píše: „Na hlavy vůdčích spřeženců protistátního spikleneckého centra v čele se 

zlosynem Slánským dopadl jako ocelová pěst nejvyšší trest za jejich nevýslovně hanebnou a 

hnusnou činnost...Pražský proces ukázal, že protistátní spiklenecké centrum chtělo následovat 

příkladu Titovy kliky ve všech otázkách vnitřní i zahraniční politiky...Skutečnost, jak rázně a 

rozhodně se naše lidově demokratická republika vypořádala s protistátním centrem, znovu 

ukázala, že u nás již navždy přestala kvést pšenice pro všechny bídné zrádce, kteří si přejí 

návrat kapitalismu a zotročení naší mírumilovné vlasti americkými válečnými štváči.“228 

Kromě úvodníků až do 4. prosince věnuje Rudé právo prostor na titulní straně řadě reakcí na 

rozsudek. Prorektor Karlovy Univerzity v Praze prof. dr. Jarník dává proces do souvislosti se 

směřování československé vědy: „Počátek procesu splynul časově s historickým mezníkem 

v rozvoji naší vědy, se založením Československé akademie věd. Nebývalé možnosti, které 

tím jsou naší vědě poskytovány, nutí nás, vědecké pracovníky, abychom se zamyslili nad tím, 

jaký by byl osud naší vědy, kdyby se dostala pod komando imperialistů. Zařízení našich 

ústavů by v tomto případě sloužila přípravě nejzločinnější války – války bakteriologické, 

chemické a výrobě atomových pum, chystaných proti Sovětskému svazu a ostatním zemím 

mírového tábora.“229 Kromě reakcí lidu Rudé právo dál sleduje reakce zahraničních deníků a 

přináší také obsáhlé fejetony na téma procesu. 29. listopadu šest dnů trvající proces shrnuje H. 

Sajnerová. Vrací se k výslechům jednotlivých obviněných: „Zatím co v závodních klubech 

zpívají pracující písně Sovětského svazu, zatím co jeřábnice Švandová podepisuje přihlášku, 

aby se naučila řeči velkého Lenina, zatím co na jámě Hlubina připravují besedu o sovětských 

zkušenostech, vypovídá v soudní síni zrádce Clementis.“230 Svůj fejeton autorka končí 

líčením akcí československo-sovětského přátelství, vše uzavírá slovy „Se Sovětským svazem 

na věčné časy.“231 O den později na stejném místě přináší Rudé právo fejeton „Banda vrahů a 

špionů bez masky“232. M. Vacík v něm připomíná rozdrcení „titovské bandy“ v Jugoslávii a 

případ dává do souvislosti s pražským procesem. 30. listopadu Rudé právo také otiskuje 

                                    
228 Autor neuveden. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 319 s. 1 [29.11.1952]. 
229 JARNÍK. Vítězství tábora míru. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 319 s. 1 [29.11.1952]. 
230 SAJNEROVÁ, H. Nezničili naše přátelství. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 319 s. 2 [29.11.1952]. 
231  Tamtéž. 
232 VACÍK, M. Banda vrahů a špionů bez masky. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 320 s. 2 [30.11.1952]. 
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karikaturu na téma Slánský233. Vše uzavírá stejně jako v Lidové demokracii stručná zpráva, 

v případě Rudého práva na titulní straně, „Rozsudek na vedením protistátního spikleneckého 

centra vykonán“234.  

                                    
233 Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 320 s. 4 [30.11.1952]. 
234 ČTK. Rozsudek na vedením protistátního spikleneckého centra vykonán. Rudé právo, 1952, roč. 33, č. 324 s. 
1 [4.12.1952]. 
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7. ZÁVĚR 
 

 Téma této bakalářské práce je nesmírně široké a nabízí řadu možností zpracování. Já 

se pokusila popsat mediální obraz procesu s Rudolfem Slánským na základě analýzy 

ústředních deníků dvou politických stran, Rudého práva a Lidové demokracie. Jejich čtenáři 

v průběhu hlavního líčení dostávali doslovně stejný popis událostí. Oba deníky čerpaly 

především z informací České tiskové kanceláře. Shodně publikovaly oficiální záznam dění u 

soudu, citovaly z došlých rezolucí a dopisů lidí, věnovaly se zahraničnímu tisku, který o 

procesu informoval.  

 Rudé právo a Lidová demokracie se ale zásadně lišily v prostoru, který soudnímu 

přelíčení věnovaly, a také v razanci jazykových prostředků, které používaly. Pro Rudé právo 

byl proces událostí zásadního významu, věnovalo mu celé titulní strany, známí autoři psali 

pro Rudé právo o procesu fejetony. Úvodníky vyzdvihovaly zásluhy Klementa Gottwalda, 

prezidentovi přisoudily roli zachránce státu před spikleneckou skupinou. Prakticky už první 

den procesu Rudé právo vyneslo verdikt, vznesená obvinění prezentovalo jako fakta. 

Lidová demokracie byla zdrženlivější. Zpočátku se omezila jen na oficiální přetisk 

hlavního líčení, později přinášela citace z došlých rezolucí a dopisů. Oproti Rudému právu ale 

dostává „hlas lidu“ výrazně menší prostor. Procesem Lidová demokracie poprvé otevřela celé 

vydání až 24. listopadu 1952, tedy po čtyřech dnech hlavního přelíčení. V úvodníku se 

případu poprvé věnuje dokonce ještě o den později.  

 Kromě analýzy Rudého práva a Lidové demokracie považuji za jádro celé práce 

úvodní kapitolu, která se věnuje novinářské činnosti Rudolfa Slánského. Je založena 

především na samostatném bádání v archivních materiálech. Historici totiž soustřeďují 

v souvislosti s Rudolfem Slánským pozornost zpravidla až na události spojené s politickým 

procesem. Tato bakalářská práce se nesnaží hodnotit Rudolfa Slánského jako novináře, cílem 

bylo pouze zaznamenat jeho novinářskou dráhu. 

  V ostatních kapitolách jsem se pokusila popsat společenské, politické, ekonomické a 

také mediální změny po roce 1945 a dát je do souvislostí s politickou kariérou Rudolfa 

Slánského.  Vzhledem k omezenému rozsahu bakalářské práce se jedná o základní informace 

nezbytné pro uvedení do kontextu doby.  

 Nabízí se řada možností, kam téma Mediální obraz procesu s Rudolfem Slánským dále 

posunout a rozvíjet. Analýzu Rudého práva a Lidové demokracie by bylo možné doplnit o 

porovnání se zprávami ČTK. Odpovědět na otázky, jak důsledně je novináři využívali, jaký 
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servis vůbec Česká tisková kancelář v průběhu procesu poskytovala? Zajímavé by bylo i 

porovnání s rozhlasem. Například jaký prostor procesu věnoval, jaké používal jazykové 

prostředky, lišilo se v některém ohledu rozhlasové a novinové zpravodajství o procesu?  

 Větší prostor by bylo možné také věnovat systému fungování médií na přelomu 40. a 

50. let 20. století. Podrobněji rozebrat celý mechanismus od napsání článku až po jeho 

vytištěný z hlediska státní kontroly. Přidat podrobnější informace o denících, které byly 

podrobeny analýze. Zajímavé by také mohlo být ohlédnutí za předešlými procesy a 

porovnání, jestli se propagandistická kampaň nějak změnila či vyvíjela.  
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8. RESUMÉ 
 

The work „The Media Image of the Trial with Rudolf Slánský“ deals with the practical 

impact of the communist propaganda. During the trial media brought manipulated picture of 

the whole case, they mobilized masses, people demanded the maximum penalty. The trial 

with Rudolf Slánský was the biggest fabricated trial with high positioned communist officials 

in post-war Europe. It was also the last trial, which met a wide publicity. 

The first part shows Rudolf Slánský as a journalist. In 1924 he started to write for 

Rudé právo – the oficial journal of the Communist Party of Czechoslovakia (KSČ). A year 

later he moved to Ostrava, where he wrote for Dělnický deník. Slánský spent three years in 

Northern Moravia. He returned back to Prague in 1929 and worked as an editor in Rudé právo 

unitll 1938.  He was in exile in Moscow during the second world war. He worked on 

broadcasts to Czechoslovakia over Moscow Radio. He also wrote for journals published in 

exile, especially for Československé listy.  

The second and third chapter focus on changes of society after communist takeover in 

1948 and the role of Rudolf Slánský. As a General Secretary of the Communist Party he stood 

at the birth of  political trials, he was one of the leading creators and organizers of communist 

terror at the turn of the 1940´s and 50´s. At the end he became a victim, and was executed 

after a stage-managed trial. Chapter four describes his journey from the position of the second 

most powerful person in the country to the prisoner. 

The fifth part deals with the system of media and their part in the trial with Rudolf 

Slánský. The lawsuit was nothing else than a „theatre performance“ prepared beforehand into 

the smallest details. The emphasis was also on the correct propagandistic use of the case in the 

press.  

The main objective of the sixth chapter is to analyse how Rudé právo and Lidová 

demokracie informed about the case with Rudolf Slánský day by day. The Prague Trial began 

on November 20, 1952, and just eight days later Slánský and 13 other people were found 

guilty. Both journals offered reprint of the main trial and several reactions of common people. 

Rudé právo gave the trial larger space, it used much stronger lingquistic means, which 

pronounced the judgement in advance.  
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Příloha č. 6: Soubor znárodňovacích předpisů vydaných v letech 1945 - 1951 

 

• 100/1945 Sb. DEKRET presidenta republiky o znárodnění dolů a některých 
průmyslových podniků  

• 101/1945 Sb. DEKRET presidenta republiky o znárodnění některých podniků 
průmyslu potravinářského  

• 102/1945 Sb. DEKRET presidenta republiky o znárodnění akciových bank  
• 103/1945 Sb. DEKRET presidenta republiky o znárodnění soukromých 

pojišťoven  
• 114/1948 Sb. Zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných 

podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků.  
• 115/1948 Sb. Zákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních 

podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a 
národních podniků tohoto oboru  

• 118/1948 Sb. Zákon o organizaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění 
velkoobchodních podniků.  

• 119/1948 Sb. Zákon o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního 
zasilatelství.  

• 120/1948 Sb. Zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými 
osobami.  

• 121/1948 Sb. Zákon o znárodnění ve stavebnictví.  
• 122/1948 Sb. Zákon o organizaci a znárodnění cestovních kanceláří.  
• 123/1948 Sb. Zákon o znárodnění polygrafických podniků.  
• 124/1948 Sb. Zákon o znárodnění některých hostinských a výčepnických podniků 

a ubytovacích zařízení.  
• 125/1948 Sb. Zákon o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění 

a správě konfiskovaného lázeňského majetku  
• 126/1948 Sb. Zákon o znárodnění některých šlechtitelských podniků.  
• 311/1948 Sb. Zákon o národních dopravních podnicích  
• 106/1950 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění dolů a 

některých průmyslových podniků.  
• 108/1950 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění některých 

podniků průmyslu potravinářského.  
• 58/1951 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o znárodnění ve 

stavebnictví.  
• 64/1951 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění obchodních 

podniků. 
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Fotografie hlavního prokurátora J. Urválka
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Příloha č. 14: Rozbor jazykových prostředků 
 
 
 
 
POLARITA „my“ a „oni“ 
 
hrdina antihrdina 
soudruh Gottwald Slánský a spol. 
komunistická strana tlupa trockistů 
sovětští komunisté američtí imperialisté 
Stalin  
naši pracující vykořisťovatelé 
svět socialismu svět kapitalismu 
Julius Fučík Beneš 
 
 
 
 
 
 
OZNAČENÍ „Rudolfa Slánského a spol.“ 
 
novináři pracující lid fejetonisté 
škůdci paraziti národa přišlápnutí hadi 
banda zaprodanci smečka vyvrhelů 
centrum rozvratníci vlčí smečka spiklenců 
vrazi  lidojedi 
pomahači imperialistických vrahů kapitalističtí vydřiduši zaprodanci dolaru 
vlastizrádci zrádcovská banda  hrobaři naší svobody 
podlí zlosynové povaleči sebranka 
zločinná pátá kolona nepřítele  starý, prohnaný agent buržoazie 
stvůry  arcilotr 
zrůda  obojetník 
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Příloha č. 16: Karikatura v Rudém právu 30. listopadu 1952
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Pokyny pro tisk publikace o procesu



Příloha č. 17:Cenzurní kamufláž snímku partyzánského štábu z roku 1944

72

Společný snímek vůdců Slovenského národního povstání z roku 1944. Nejdříve cenzoři odstranili 

Jako další ze snímku zmizel Rudolf Slánský (uprostřed).

Konečná podoba snímku.

velitele Vladimíra Přikryla (druhý zprava).


